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סוכות תשפ"ב2 

כינו לעבור את הימים הנוראים 
ונכנסים אנו לימי חדוה ושמחה בחג 

ָך.. ְוָהִייָת ַאְך  ַחגֶּ ַמְחתָּ בְּ הסוכות, ְושָׂ
ֵמַח )דברים ט"ז, יד-טו(. שָׂ

במצוות הסוכה ישנו דבר פלא, כל 
מצוה ממצוות התורה מקיימים אנו 
באיבר מסוים, תפילין ביד ובראש, 

נטילת לולב ביד, מצוה הראיה 
בעיניים, מצוות התפילה ולימוד התורה בפה, אך 

במצוות סוכה מקיימה האדם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה 
גידיו, כיון שנכנס עם כל גופו לסוכה.

ישנן בסה"כ שתי מצוות שמקיימם האדם בכל גופו, 
מצות ישוב ארץ ישראל ומצות סוכה, ודבר זה רמז 
דוד המלך בתהילים )פרק ע"ו פסוק ג'( ַוְיִהי ְבָׁשֵלם 

ֻסּכוֹ ּוְמעוָֹנתוֹ ְבִצּיוֹן, "ַוְיִהי ְבָׁשֵלם"- מלשון שלימות, 
שמקיימה בכל גופו, "סוכו"- זו מצות הסוכה, "ּוְמעוָֹנתוֹ 

)מלשון מעון-מגורים( ְבִצּיוֹן"- שגר בציון הלא היא 
ארצנו הקדושה )משמיה דהגאון מווילנא זצוק"ל. וע"ע 

בספר חרדים מצוות עשה התלויות בא"י פ"ב בשם 
הרמב"ן שכתב בעניין מצות ישוב הארץ שבכל עת 

ובכל רגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים מצוה זו(.
בכל רגע ורגע שנמצא האדם בסוכה הוא מקיים 

מצוה, וזאת מלבד מה שהסוכה סוככת מגינה ושומרת 
על האדם )יעוי' במועד לכל חי סימן כ' סנ"א(, ולכן 

הצדיקים היו משתוקקים להיות בסוכה ומנצלים כל רגע 
בקיום מצוה יקרה זו.

מסופר על האדמו"ר הקדוש והגאון רבי חיים מצאנז 
זיע"א )בעל שו"ת "דברי חיים", גאון הדור היה ואיש 

אלוקים קדוש(, שהיה מקפיד מאוד לפזר צדקות לעניים 
ונצרכים, ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביוִֹנים ִצְדָקתוֹ עֶֹמֶדת )תהילים 

קי"ב, ט(, בפרט בערבי שבתות וימים טובים.
באחת הפעמים פיזר הרב צדקות רבות יתר על 

המידה, עד שלא נשאר לו עוד כסף לתת, אך הרב לא 
היה מוכן להפסיק, והלך לאחד מעשירי העיירה וביקש 

להלוות סכום כסף גדול, כדי שיוכל להמשיך לפזר 
צדקות. בנו של הרב שלא הבין לפשר מעשי אביו ניסה 

להניאו ושאל: "אבא, היכן מצינו שיש חיוב לתת צדקה 
מכסף שאין לך? אם יש לך תיתן, אך אם אין לך מדוע 

אתה צריך להלוות כסף כדי לתת?"
השיב לו הרב בחיוך: "עד שיש לי מצוה כה יקרה 
שאני אוחז בה בכל כוחי רצונך לקחתה ממני? כולם 

מקשטים את הסוכה במיני בדים, שרשראות וקישוטים 
יפים, לקיים " ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" )שמות ט"ו, ב(, ואני 

מקשט את הסוכה בצדקות שאני נותן לעניים כדי 
שיוכלו להינות ולשמוח בחג, נוֹי הסוכה היפה ביותר 

הוא שהעניים לא יהיו רעבים בחג.." )אהל אברהם-
מאמרים לחג סוכות עמוד א'(. 

•••
זהו סוג אחד של קישוט, אך ישנו סוג קישוט נוסף 

הנלמד ממצוות ארבעת המינים הניטלת בחג, והוא 
קירוב וחיבור הרחוקים שהם מבחינת הערבה. כידוע 
רמזו רבותינו )ויקרא רבה ל, יב( בארבעת המינים את 

ארבעת סוגי האנשים שיש בעם ישראל, כל סוג יש 
בו תכונה מסוימת, אך רק בהתחברם יחד מקיימים 
את המצוה )שהיא מלשון צוותא-יחד(, ומתחברים 

להקב"ה. 
האתרוג, פרי עץ הדר, יש בו שני דברים מועילים, גם 

טעם וגם ריח, ורומז לצדיק העוסק בתורה ולא מחזיק 

טיבותא לנפשיה )טובה לעצמו(, אלא מפיץ ומזריח את 
תורתו לארץ ולדרים, כריח הטוב הזה שמופץ לרבים. 
הלולב, תמר, ריח אין בו, אך טעם כן יש בו. ורומז 

לצדיק, ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח )תהילים צב, יג(, שהוא 
בעצמו עוסק בתורה, אך אינו מעבירה לאחרים, כתמר 

הזה שרק האוכלו נהנה ממנו, אך העומד מרחוק לא 
נהנה. 

ההדס לעומתו לא ראוי לאכילה, אך ריח טוב יש 
בו, ורומז לבעלי מצוות שעושים צדקות ומעשים 

טובים, אך לעצמם, לשבת ולעסוק בתורה ולזכות את 
נשמתם הם לא דואגים. כהדס הזה שמוכן לתת את ריחו 

ולהקריב מעצמו לאחרים, אך הוא עצמו אין בו כלום.  
והערבות, ערבי נחל המצויות לרוב, אין בהם לא 

טעם ולא ריח ורומזות לעמי הארצות שאין בהם לא 
תורה ולא מצוות ומעשים טובים, כערבה הזאת שלא 

ניתן להריחה, ואף לאוכלה אי אפשר לפי שטעמה מר 
כלענה. 

ומצווה אותנו התורה הקדושה לקחת את ארבעת 
מינים אלו ולחברם יחד, ולא להחסיר מהם דבר, כי אם 
חסרות אפילו רק הערבות, הרי שלא מקיימים בכך את 
המצוה, דארבעת המינים מעכבים זה את זה )כמבואר 

בשו"ע סימן תרנ"א סי"ב(, ואף שקנה אתרוג מיוחד 
ומהודר במינו ולולבים והדסים מהודרים ביותר בהון 
עתק, בכל זאת אם לא הוסיף גם את הערבות אין כל 

ערך לשאר המינים, ולא קיים את המצווה, ִאם ִיֵּתן ִאיׁש 
ֶאת ָּכל הוֹן ֵּביתוֹ ָּבַאֲהָבה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ )שיר השירים ח, 

ז(. 
בספר נחלת אבות לגאון הצדיק רבי יוסף משאש 

זצ"ל )כיהן בסוף ימיו כרבה הראשי של חיפה, הכרתיו 
אישית, איש אלוקים קדוש המקרין אורה סביבו, בחינת 

ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר ָּפָניו-קהלת ח, א(, מסופר שבאחת 
מהעיירות בחו"ל היה קשה מאוד להשיג אתרוגים, 

ולאחר מאמצים כבירים הצליחו יהודי המקום למצוא 
אתרוג אחד מהודר בסכום כסף גדול כדי שישתמשו בו 
כל הקהל, וכן בקושי רב השיגו הדסים ולולבים, אך על 

הערבות אף אחד לא נתן דעתו )קדירה דבי שותפי לא 
חמימא ולא קרירא-עירובין ג ע"א(, היות והן מצויות 

לרוב בכל מקום, כמו עמי הארצות שנמצאים בכל 
מקום, ְוָיִציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ )תהילים עב, טז(, 

ולא קטפום קודם החג, וביטלו מצוות ארבעת המינים 
ביום טוב הראשון של חג, וזאת מפני שחסרו את בדי 
הערבות. ולא מובן, מה מיוחד בערבות אלו, הרי הם 

רומזים לעמי הארצות, הרחוקים מתורה ומצוות, ללא 
טעם וללא ריח, ומדוע הקפידה התורה כל כך לקחתם 

יחד עם האתרוג הלולב וההדס?
אלא לימדתנו התורה הקדושה בכך יסוד גדול, גם 

בני אדם שאין בהם לא טעם ולא ריח בכל זאת אפשר 
לנטוע בהם תורה ויראה, וזאת על ידי חיבורם לצדיקים 

ולבעלי החסדים, לאתרוג ללולב ולהדס, כך קולטת 
הערבה את ריח הנפלא שלהם, כאדם הנכנס לחנות 

בשמים ונקלט בגופו הריח הנפלא, ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך טוִֹבים 
ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמָך ַעל ֵּכן ֲעָלמוֹת ֲאֵהבּוָך )שיר השירים א, 

ג(, והופכת להיות חלק בלתי נפרד מהם. 

•••
ה ַאַחת )מנוסח תפילות ר"ה(, האגודה  ְוֵיָעשּׂו ּכּוָלם ֲאגּודָּ

צריכה לכלול את כולם, גם את אלו שאין בהם תורה 
ומצוות, ואז יכולים באמת לעשות רצון ה' בלבב שלם, 

דאין שמחה לפניו יתברך יותר מהשבת נשמה יקרה 
לתחת כנפי השכינה, וכפי שהפליג הזוהר הקדוש 

)פרשת תרומה, קכט ע"א( בתיאור מעלה זו דאלמלא 
היו יודעים בני אדם כמה תועלת וזכות הם זוכים בכך 

שמקרבים בני אדם רחוקים, היו רודפים אחריהם 
לזכותם כמי שרודף אחר החיים.

לא לחינם אמרו רבותינו שבמקום שבעלי תשובה 
עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד )ברכות 

לד ע"ב(, ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְונוַֹדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגוִֹים 
ַרִּבים ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה' )יחזקאל לח, כג(, שמו יתברך 

מתגדל ומתקדש ע"י קירוב הרחוקים, כל נשמה קשורה 
בעולמות העליונים עד כסא הכבוד, וברגע שיהודי 

חטא ועבר עבירה הוא ניתק את עצמו, ניתק את החוט 
המקשר בינו לבין הקב"ה וכשמחזירו בחזרה וקושרו 

שוב נמצא שהוא מקורב יותר, ולכן זוכים בעלי 
התשובה לסייעתא דשמייא מיוחדת. 

ונסיים במעשה, לפני כשלושים שנה הגיע לישיבתנו 
בוגר צבא הרחוק מתורה ומצוות, לאחר ששהה 

בחופשה בגרמניה והתערב בגויים, התנהג כמנהגם 
ואכל ממאכליהם, ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגוִֹים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם 

)תהילים קו, לה(, בהתחלה זה היה קשה, קשה מאוד, 
לעזוב את המנטליות והמנהגים שבהם היה, אך 

לאחר כשלושה חודשים בהיותו בישיבה כל רואיו לא 
הכירוהו, איזו שקידת התורה, לא מזיז ראשו מהספר, 
איזו התלהבות ודביקות בקיום המצוות, איזו תפילה, 

איזו דביקות, כל מילה ומילה כמונה מרגליות. יום 
אחד הובא לפני אחת ממחברותיו ובו כתב את פירוש 

התפילה, מה לכוון באתה חונן, ועל מה להתחרט בסלח 
לנו, אדם שהיה שקוע במ"ט שערי טומאה, נכנס ברגע 

אחד למ"ט שערי קדושה, מתוך התלהבות קדושה 
וטהרה. 

אלו הרחוקים מתורה ומצוות מבחינת ערבה, שמצווה 
עלינו לקרבם ולאגדם יחד איתנו, עד שנזכה להתגשמות 
נבואת צפניה הנביא "ִּכי ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה 

ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדוֹ ְׁשֶכם ֶאָחד" )צפניה ג, ט(, 
במהרה בימינו, אמן. 

במצוות הסוכה ישנו דבר 
פלא, כל מצוה ממצוות 

התורה מקיימים אנו באיבר 
מסוים, תפילין ביד ובראש, 

נטילת לולב ביד, מצוה 
הראיה בעיניים, מצוות 
התפילה ולימוד התורה 
בפה, אך במצוות סוכה 

מקיימה האדם בכל רמ"ח 
אבריו ושס"ה גידיו, כיון 

שנכנס עם כל גופו לסוכה

"

קישוטי הסוכה 

הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ז
•••





סוכות תשפ"ב4 

יפר הגאון רבי יעקב 
יהושע קמינצקי זצ"ל, 

מזכי הדעת שבירושלים 
שנתבקש לעולמו בגיל 
מופלג באחרונה. בחג 

הסוכות הראשון שהגעתי, 
כאברך צעיר, לבית 

מורי חמי, הרה"ח ר' משה לייב רובינשטיין ז"ל 
משכונת בתי הורנשטיין בירושלים, וסיפר לי 

מו"ח את הסיפור כדלקמן:
חמי ר' משה לייב התייתם בצעירותו מאביו, 
והרבי הקדוש ר' מרדכי מרחמסטריווקא זי"ע 

שהתגורר בירושלים נטלו לביתו ודאג לו 
כבנו ממש. כשגדל והיה לאיש נעשה למשמש 

בקודש, כשהוא יוצא ונכנס בביתו של הרבי 
מרחמסטריווקא ועל פיו יישק כל דבר.

אדמו"רי בית טשרנוביל נהגו להתפלל בחדרם 
פנימה, ואף רבי מוטל'ה נוהג היה להתפלל בחדר 

נפרד.
שנה אחת בהגיע חג הסוכות, חשקה נפשו של 

אחד מחשובי חסידי ירושלים לחזות בעבודת 
הנענועים של הרבי ר' מוטל'ה. ניגש אפוא אל 
האברך הצעיר, ר' משה לייב המשב"ק, וביקש 

ממנו להיכנס אל הרבי ולומר שפלוני מבקש 
לחזות בנענועיו ולהיכנס לחדרו.

אם מדובר היה באדם מן השורה כנראה שלא 
היה ר' משה לייב אפילו מנסה, אך כיוון שהיה זה 
יהודי נכבד, הרהיב עוז ר' משה לייב, נכנס לקודש 

פנימה ומסר את בקשתו לרבי.
"לא", נענה הצדיק ר' מוטל'ה בשלילה. "לו 
רציתי שיראו את כוונותיי בעת הנענועים כי אז 
הייתי יוצא מחדרי ומנענע את ארבעת המינים 

בחוץ לעיני קהל ועדה".
יצא ר' משה לייב ובישר לאותו חסיד על 

תשובתו החד משמעית של הרבי, התכרכמו פניו 
של אותו חסיד והוא הגיב בהתמרמרות, "לי לא 

נותנים להיכנס ולך כן?!". ור' משה לייב שפיקח 
היה השיב לו בחכמה: "אדרבה היא הנותנת, אני 

אמנם מורשה להיכנס, אבל מה אני רואה? מה 
מבין אני בנענועיו הקדושים של הרבי? אבל אתם 
הרי יש לכם יד בתורת הכוונות, לכן אינכם יכולים 

להיכנס". תשובתו פייסה את אותו חסיד והניחה 
את דעתו.

לשמע הסיפור המופלא נעניתי באזני מו"ח: 
"בזה מתפרשים כמין חומר דברי המשנה במסכת 
סוכה )ג', ד'( שנחלקו אם יש לנענע גם ב'אנא ה' 

הצליחה נא'. ועל זה "אמר רבי עקיבא צופה הייתי 
ברבן גמליאל ורבי יהושע שכל העם היו מנענעין 

את לולביהן, והם לא נענעו אלא באנא ה' הושיעה 
נא".

מהו הלשון 'צופה'? יש לומר שהכוונה על פי 

הכתוב: 'צופה ויודע סתרינו' - ראייה לעומק. 
והיינו שרבי עקיבא צפה והביט לעומקם של 

נענועיהם, ואף שלא שייך היה לשמוע מה 
שפתיהם מלחשות באותה שעה, אבל הוא מתוך 
כוונת וסוג הנענועים ידע שאלו הם נענועים של 

'אנא ה' הושיעה נא' ולא של 'אנא ה' הצליחה נא'.
מהו צפה? במשנה שם במסכת סוכה )ל"ז( 

נאמר: "והיכן היו מנענעין? בהודו לה' תחילה 
וסוף, וב"אנא ה' הושיעה נא". מדוע באמת דווקא 

פסוקים אלו נבחרו מתוך פסוקי ההלל? 
נראה לתת טעם לזה, על פי מה שאמרו בגמרא 

שם בטעם הנענועין: "א"ר רבי יוחנן מוליך 
ומביא למי שארבע רוחות שלו. במערבא מתנו 

וכו' מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, 
מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים". להטעם 

הראשון )למי שהשמים והארץ שלו( הרי ענין 
הנענועין הוא "שבח והודאה", ואילו לטעם 

השני )כדי לעצור רוחות רעות וטללים רעים( הרי 
ענין הנענועין הוא "בקשה ותחינה". זהו ההסבר 

לפסוקים שאיתם מנענעים את ארבעת המינים- 
בהודו לה', ובאנא ה'. הנענועין שב"הודו" הן 

כנגד "השבח והודאה" למי שהשמים והארץ שלו, 
לעומתם הנענועין ב"אנא ה'", הן מענין "בקשה 

ותחינה", כדי לעצור רוחות רעות.
בחור אחד מישיבת "פורת יוסף" ניגש פעם 

אל ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל 
ושאל אותו: "ראש הישיבה, אמנם אני עושה חיל 

בישיבה, אך עלה בדעתי לעבור לישיבה אחרת, 
אולי שם אצליח יותר?

ענה לו ראש הישיבה: "טועה אתה! בחור אשר 
מצליח בישיבתו אל לו לנסות מקום אחר. רק 

בחור שאינו מצליח עליו לנסות במקום אחר, שמא 
מקום אחר יתאים יותר. וראיה לדבר, בחג הסוכות 

כאשר אנו עומדים עם ארבעת המינים וקוראים 
את ההלל, רק כשאומרים "אנא ה' הושיעה נא" 

מנענעים את המינים לכל עבר, ואילו כאשר 
אומרים "אנא ה' הצליחה נא" אין מנענעים כלל. 

לכאורה מדוע לא לנענע גם ב"הצליחה נא"? אלא 
ללמדך, שכאשר צריך "ישועה" יש להשתדל ככל 
האפשר ואף לנוע כל אחד ממקומו למקום אחר, 

אולם כשצריכים "הצלחה" אין לנוע כלל אלא 
להמשיך להישאר במקום".

כשאומרים "אנא 
ה' הושיעה נא" 

מנענעים את המינים 
לכל עבר, ואילו 

כאשר אומרים "אנא 
ה' הצליחה נא" 

אין מנענעים כלל. 
לכאורה מדוע לא 

לנענע גם ב"הצליחה 
נא"? אלא ללמדך, 

שכאשר צריך 
"ישועה" יש להשתדל 

ככל האפשר ואף 
לנוע כל אחד 

ממקומו למקום אחר, 
אולם כשצריכים 

"הצלחה" אין לנוע 
כלל אלא להמשיך 
להישאר במקום"

"

ארבעת המינים

ס

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



פרטים באתר:
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טלפון לבירורים:
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בחרו מסלול והתחילו ליהנות!
21-28.9.21 | ט״ו-כ״ב תשרי - חוה״מ סוכות | טיילת החומות | ירושלים

 סיור משפחתי מודרך
בשילוב סרטים על החומה

הסיור כולל הדרכה בטיילת החומות הדרומית
 מתי: בימים רביעי, חמישי וראשון 26/9/21 ,23 ,22,

חוה"מ סוכות, בשעה 18:00
גיל: לכל המשפחה! )ילד עד גיל 12 בליווי מבוגר(

עלות הסיור למשתתף: 50 ₪ למבוגר 40 ₪ לילד
pami.co.il :להזמנת הסיור

 סנפלינג
מהחומות הצפוניות

הפקה מיוחדת בטרק ההיסטורי – סנפלינג בטיילת החומות!
טיילת החומות הצפונית: )משער יפו עד שער האריות( עמדת 

סנפלינג מהטיילת לאזור המדשאה.
 מתי: בימים רביעי, חמישי וראשון 26/9/21 ,23 ,22,

חוה"מ סוכות, 16:00-10:00
גיל: מעל גיל 9

עלות כניסה לסנפלינג: 30 ₪ )כולל עלות הכניסה לטיילת(
pami.co.il :להזמנה ע"פ תאריך ושעה

טיילת החומות
הטיילת הדרומית פתוחה 

עד השעה 19:00!

טיילת החומות הצפונית: )משער יפו עד שער האריות(
טיילת החומות הדרומית )משער יפו עד שער האשפות(

מתי: בימים 21-28/9/21, חוה"מ סוכות
 טיילת דרומית  19:00-09:00

 )ימי שישי וערב חג פתוח עד 14:00(
 טיילת צפונית עד השעה 17:00
)בימי שישי טיילת צפונית סגורה(

גיל: לכל המשפחה! )ילד עד גיל 5 כניסה חופשית(
 עלות כניסה לטיילת: 10 ₪

 המחיר המופחת ברכישה בקופות הטיילת בלבד
)לא ניתן להזמין באינטרנט(

 חובבי סיורים?מתרגשים מנופים?
אוהבים אתגרים?



סוכות תשפ"ב6 

כותב  ו'(  )דרוש  דבש  יערות  ספר 
אמרו,  וז"ל:  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
"צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי". 
ארץ  עלי  אנחנו  גרים  כי  להורות 
לילה  כצל, שבין  וימינו  קבע,  מבלי 
נושב  רוח  אבד.  לילה  ובין  היה 
יתרון לאדם בכל עמלו  ומה  ואיננו, 
הירא  והאיש  תחת השמש.  שיעמול 
לו  לא תהיה  עולם  דברו של מלך מלכו של  על  והחרד 
סוכה זו לבד בחג הסוכות, כי אם כל השנה יהיה לו הכל 
לדירת ארעי, וילין בצל סוכה וייצא מדירת קבע, ויהיה 

הכל בעיניו כגר וכאורח בעלמא עכ"ל. 
מטל  האלוקים  לך  "ויתן  נאמר:  יצחק  של  בברכתו 
ויחזור  יתן  ויתן,  רש"י:  ופי'  הארץ."  ומשמני  השמים 
אלא  אחת?  בבת  הכל  לו  יתן  לא  למה  ולכאורה  ויתן. 
שאם יקבל הכל בבת אחת, לאחר זמן יתרגל לזה, ומיד 
אח"כ ירצה עוד ועוד. ולכן בירכו שהקב"ה יתן לו מעט 
יתן לו שוב מעט ושוב, כל פעם מעט מעט. אז  ואח"כ 
תבא לו שמחה חדשה בכל פעם . )מובא בשם החזון איש 

קובץ אגרות ח"ג קנ"א(

לא ניתן לרקוד על שתי חתונות

ראוי להביא את המשל הנפלא שכתב בספר 'בן המלך 
והנזיר' לרבי אברהם בר חסדאי זצ"ל.

מעשה בכלב אחד שהיו לו שתי חתונות. הוא הוזמן 
להשתתף בשתיהן. ואולם מה יעשה ששניהם היו בלילה 
אחת  חתונה  למסקנא.   והגיע  דרכיו  את  חישב  אחד. 
הייתה קרובה אליו, בעירו. ואילו השנייה, בעיר אחרת, 
רחוקה. החליט הכלב שחייב הוא לאכול בשתי החתונות. 
את החתונה הקרובה שבעירו בוודאי לא יאחר. לכן עליו 
ודגים  בשר  יאכל  שם  הרחוקה,  לחתונה  קודם  לרוץ 
נוספת  סעודה  ויאכל  לעירו  יחזור  אח"כ  מטעמים,  וכל 
כבר  אך  הרחוקה,  העיר  לעבר  לרוץ  החל  מיד  לקינוח. 
בדרך ראה שהדרך מתארכת ומתארכת ואינו מגיע ליעדו.

כאשר הגיע לעיר הרחוקה כבר איחר את המועד, שכן 
ומשלא  עבורו.  נשארה  לא  עצם  גם  החתונה.  נסתיימה 
השיג דבר, רץ מיד בשארית כוחותיו כדי להגיע לעירו 
ולהשתתף בחתונה הקרובה לו. סבור היה כי לפחות שם 

ימצא משהו להשביע את רעבונו.
כשהגיע לעירו עייף וייגע, נודעה לו האמת המרה שגם 
בין  נדחק  זאת  כאן כבר איחר את כל הסעודה אך בכל 
קהל האורחים אולי בכל זאת יקבל איזה עצם או איזה 
שנעשה  עד  בו  חבטו  האנשים,  בו  משהרגישו  שיריים. 

חיגר לכל ימי חייו.
העולם  מהנאות  גם  ליהנות  הרוצה  האדם  הוא  כן   
הם  עוה"ב  הנאות  הנה  הבא.  העולם  מהנאות  וגם  הזה 
קרובים אליו. וכמו שנאמר: "כי קרוב הדבר אליך מאוד 
בפיך ובלבבך לעשותו". אך האדם הולך לחפש סיפוקו 
בענייני העולם הזה. סבור הוא כי בסוף ימיו עוד יספיק 

לחטוף גם מצוות עבור עולם הבא. 
איך  רואה  כך  עוה"ז,  בענייני  הוא  שמשקיע  ככל 
ישיגנו.  ויותר, עד שלעולם לא  יותר  מתרחק הוא ממנו 
יראה  כבר  מצוות,  ולחטוף  לחזור  כשירצה  ימיו  ובסוף 
השקיע  כוחותיו  כל  את  שכן  בכוחו,  זה  אין  שכמעט 
נצחים  לנצח  חיגר  ממנו,  שנותר  ומה  עוה"ז.  ברדיפת 

רחמ"ל. עכ"ד...

)במדבר  ישראל"  משכנתיך  יעקב  אהליך  טובו  "מה 
כ"ד ה'(. אהל, מסמל את הארעיות. רמז כאן שמאד ייטב 
להם לבני ישראל, בהשרישם בנפשם הרגשת הארעיות 

בעולם הזה. 

דירת ארעי של ה'חפץ חיים'

סיפר לי רבי אשר רבינסקי זצ"ל, מתלמידיו של בעל 
הציוני,  הרעיון  התעוררות  בזמן  פעם  כי  חיים',  ה'חפץ 
היו צעירים שיצאו להפיץ את הציונות בעולם, הם נקראו 
מטיפים. אחד מהמטיפים האלו הגיע לבומביי שבהודו. 
הוא  חיים'.  'חפץ  ספר  שם  ראה  הכנסת  לבית  כשנכנס 
הסתכל מי המחבר וראה כי זהו יהודי אחד מליטא הגר 
על יד וילנא. הוא התפלא, איך יתכן כי ספר שחיבר אדם 
הוא  חשב,  כך  כנראה,  בהודו?  לבומביי  מגיע  בליטא, 
לראות  אליו  אכנס  לליטא  כשאגיע  מאוד.  גדול  עשיר 

אותו, החליט. וכך היה.
גר  איפה  הוא התעניין  לליטא.  הגיע  זמן מה  כעבור   
מחבר ספר ה'חפץ חיים' על יד ווילנא, אמרו לו שהוא 
גר בראדין. והוא עשה דרכו  לשם. כשהגיע, שאל איפה 
גר המחבר? הראו לו בית קטן. בעינו הבחין שגג ביתו 
מכוסה בקש )כך היה נהוג אז(. כשנכנס אל הבית שאל 
כעבור  להיכנס.  אותו  הזמינו  חיים'?  ה'חפץ  בעל  היכן 
כמה דקות נכנס ה'חפץ חיים' ונתן לו שלום. "כבוד הרב 
כן"   " חיים?" התעניין השליח.  הוא מחבר ספר החפץ 
ענהו. "הייתי בהודו ומצאתי שם את הספרים של הרב". 
בין לבין הסתכל בחדר והבחין שהחדר כמעט ריק. אין 
ללא  כסאות  וכמה  אחד,  ארוך  ספסל  שולחן,  אלא  בו 

משענת.
"איפה הרהיטים של כבודו?" תמה האיש באזני החפץ 
חיים. "ואיפה הרהיטים של כבודו?" השיבו החפץ חיים 
ביוהרא:  השליח  השיבו  שלי?"  "הרהיטים  ביה.  מנהו 
"יש לי חמישה חדרים בפריז! שם יש לי רהיטים" "גם 
כתוב  הרי  חיים'.  ה'חפץ  הגיב  למעלה"  רהיטים  יש  לי 
ביתו"  שם  כי  הרמתה  "ומצודתו  הנביא:  שמואל  אצל 

ביתי במרום והרהיטים שלי אף הם למעלה.
בדירת  ושב  קבע  מדירת  "צא  כי  למדים,  נמצאנו 

ארעי". זה לא רק בשח, זה בעיקר במחשבה.

סוכה דירת ארעי

ב

הכותב הוא מחבר הספר "הגדתי היום" על הימים הנוראים וחגי תשרי, מסדרת הספרים שנכתבו ע"פ 
שיחותיו של הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א ראש ישיבת "נחלת שלמה" ב"ב. הספר מכיל כ-60 מאמרים 
ושיעורי יהדות כתובים בטוב טעם, ושווים לכל נפש, מומלץ מאד למחנכים ומחנכות בכיתות הגבוהות 
בישיבות ובסמינרים, ולא פחות לבתים שמרוממים את שולחן השבת והחג בדברים משובבי נפש. הפצה 

ראשית: יפה נוף או אצל המחבר: 052-7655777.

הרה"ג אברהם ארלנגר
ראש ישיבת "נחלת שלמה"

הגדתי 
היום

ככל שמשקיע הוא בענייני 
עוה"ז, כך רואה איך 

מתרחק הוא ממנו יותר 
ויותר, עד שלעולם לא 

ישיגנו. ובסוף ימיו כשירצה 
לחזור ולחטוף מצוות, 

כבר יראה שכמעט אין זה 
בכוחו, שכן את כל כוחותיו 
השקיע ברדיפת עוה"ז. 
ומה שנותר ממנו, חיגר 

לנצח נצחים

"



שנה טובה
וחג שמח!

אלוף בהסרת שומנים, 
לשטיפה קלה ומהירה

לאחר ההשריה.
אלוף בניקיון,
אלוף בחיסכון

ובכשרות בד״צ!

פיירי עוזר לכם לעבור את 
תקופת החגים בקלות

לפיירי יש את הפתרונות המושלמים עבורך: 
נוזל הכלים של פיירי המצוייד בטכנולגיית ניקיון 
ייחודית ויעילה, המאפשרת לנקות כיור מלא 
כלים מלוכלכים במהירות וביעילות באמצעות 

טיפות בודדות בלבד של נוזל כלים.
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שר המשפטים גדעון סער

אבי גרינצייג

"תקציבי עולם התורה 
לא ייפגעו"

בראיון חג מיוחד ל'קו עיתונות':

שר המשפטים מגלה את ספקותיו לגבי הישרדות הממשלה והשותפות עם 
עבאס, מסביר מדוע לא הייתה ברירה אחרת, מספר על השיחות המקדימות 
עם הנציגים החרדים והסיכוי שיצטרפו לבסוף לקואליציה ומשוכנע – תקווה 

חדשה תתחזק בכנסת הבאה  וגם: מדוע נחלץ להגן על תקציבי עולם התורה 
וקצבאות הילדים? האם ההתנהלות בקורונה מפלה את הציבור החרדי? על 

מה הוא מצטער בשנה החולפת? האם יש סיכוי שנראה כאן שופט עליון 
חרדי? ואיזה חוק יסוד צפוי לעבור במושב הקרוב של הכנסת?  ראיון חג

צילומים: דוברות הכנסת, לע"מ, באדיבות המצלם
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»
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שנה לא פשוטה עברה על סגן ראה"מ, שר המשפטים ויו"ר 
מפלגת תקווה חדשה, גדעון סער. מי שהתחיל את השנה 

הקודמת כח"כ ברשימת הליכוד וסיים אותה כאחד מאדריכלי 
הממשלה שהותירה את הליכוד מחוץ לתמונה. בניגוד 

לפוליטיקאים אחרים במחוזותינו, סער ממעט להתראיין 
ובמשך כחמישה חודשים מאז הבחירות לא נשמע קולו כלל. 

למעשה, זה הראיון הראשון מאז הבחירות שהוא מעניק 
לתקשורת החרדית.

כשאתה מסתכל לאחור אל השנה שחלפה, זה המקום 
שהיית רוצה להיות בו?

"בוודאי, זה המקום שרציתי להיות בו ובעיקר שרציתי 
שהמדינה תהיה בו. אני משוכנע כבר זמן רב שהאינטרס של 

המדינה מחייב את החלפתו של נתניהו, לשם כך יצאתי לדרך 
והקמתי את תקווה חדשה. הצלחנו להביא שינוי ולהשלים את 
המשימה. כמובן, אף פעם שום דבר לא הולך בדיוק כמתוכנן, 
אבל רוב המטרות שהצבתי לעצמי הושגו. תקווה חדשה היא 

כוח פוליטי עצמאי ויציב ואני פועל לבסס אותה בשטח, 
להקים לה מוסדות ולבנות אותה לטווח ארוך".

אז כל מי שחשב שמדובר באיזו אפיזודה לקדנציה אחת 
יתבדה...

"מי שחושב כך טועה בגדול, עשיתי דבר קשה ומורכב, 
להקים מפלגה ולקבל אמון בהיקף כזה של 209,161 מצביעים 

בתוך זמן קצר של 3 וחצי חודשים. זה לא דבר מובן מאליו, 
עובדה שניסיונות של אחרים, דוגמת חולדאי וניסנקורן, בוגי 

ושלח, וכדומה - לא הצליחו. למעשה אנחנו המפלגה החדשה 
היחידה בכל מערכות הבחירות הללו שנכנסה לכנסת, שלא 

לדבר על מפלגות אחרות שנמחקו. זה היה מבחינתי צעד 
ראשון, כפי שאתה יודע, אני יודע לבסס כוח פוליטי וזה מה 

שאעשה לקראת הקדנציה הבאה".
למפרע, אתה חושב שהממשלה הזו היא האופציה הטובה 

ביותר שהייתה? לא היו אפשרויות אחרות?
"זאת הממשלה היחידה שניתן היה להקים כדי להימנע 

מבחירות חמישיות. בחיים המעשיים והפוליטיים אתה בוחר 
בין חלופות ריאליות ולא בין פנטזיות וחלומות. אני מקווה 

שהממשלה תורחב בהמשך הדרך, אבל אני שלם עם הקמתה, 
כי אני יודע מה הייתה האלטרנטיבה והיינו חייבים לקטוע 
את רצף מערכות הבחירות שהביאו חוסר יציבות פוליטית 
וכלכלית. עכשיו, כשהשנה מסתיימת בהבאת התקציב, זה 
סוג של סגירת מעגל וצעד שמסביר מדוע הממשלה קמה 

מלכתחילה".
אתה רואה סיכוי שהחרדים יצטרפו לממשלה בשלב כזה 

או אחר?
"אני מאמין שבשלב מסוים צירוף המפלגות החרדיות יכול 

להיות ריאלי, אבל זה תלוי גם בהם, הם צריכים לקבל החלטה 
האם הם ממשיכים בכל מחיר להיצמד לנתניהו. אני מעריך 
שבשלב מסוים תהיה נכונות לצרף אותם מתוך הקואליציה 

ואני מקווה שזו תהיה נכונות הדדית. אני יודע שכרגע זה 
נראה דמיוני או חסר סיכוי, אבל אני מעריך שתוך פרק זמן של 

כשנה או פחות המצב עשוי להיות שונה".
יצא לך לדבר עם הנציגות החרדית בנושא הזה?

"אני מדבר מעת לעת עם הנציגות החרדית, אבל אני לא 
יכול לומר שבזמן האחרון היו לי שיחות כאלה. אמרתי 
לנציגות הבכירה שלהם גם בחוה"מ פסח וגם בערב חג 

השבועות שעבר - אם תתמידו בקו הזה, תמצאו את עצמכם 
באופוזיציה. יכול להיות שההערכה שלהם הייתה שונה או 

שהם בחרו להתמיד באותו מסלול".
בהקמת הממשלה פורסם על הבטחות שהאגף הימני 

בממשלה, שכולל אותך ואת בנט, ישמור על החרדים 
מגזירות שונות, ואז אנחנו רואים את ליברמן מקצץ במעונות 

ומטיל כל מיני מיסים...
"ראשית, לא הבטחתי שום דבר שלא קיימתי. היו שתי 

נקודות שעליהן שוחחתי עם שר האוצר לפני הקמת הממשלה, 
אחת מהן היא תקציב הישיבות והשנייה קצבאות הילדים 

ובשתיהן פעלתי. אני משוכנע שבסוף התהליך זה יהיה בסדר 
ולא יהיו גזירות בנושאים הללו. ודרך אגב, זה לא מתוך איזו 

הבטחה לאף אחד, אלא אני חשבתי שצריך לפעול בסוגיות 
האלו מתוך רגישות והבנה".

אתה חושב שהממשלה הזו תשלים את ימיה או לפחות 
תכהן תקופה ארוכה ויציבה?

"האמת היא שאי אפשר לומר או לדעת, וכל מי שמתיימר 
לומר לכאן או לכאן מתחזה כנביא ואני לא כזה... עובדה היא 

שמעט מאוד אנשים נתנו סיכוי שהממשלה תקום ובסופו 
של דבר היא קמה והעבירה גם תקציב בקריאה ראשונה, 

ויש לה אפשרות להמשיך ולהתקיים - אבל אין ודאות. צריך 
לעשות ככל הניתן כדי לשמר ולחזק יציבות פוליטית וכלכלית 

בישראל, ומכאן שהמשך הממשלה היא דבר חשוב, אבל 
לא אתיימר לומר כמה זמן כי זה לא רציני. רק אזכיר שבליל 
הבחירות, כשכולם אמרו שזה או ממשלת נתניהו או בחירות 

חמישיות, התעקשתי שתהיה ממשלת שינוי וזה אכן מה 
שקרה".

אין לסקרים חשיבות
תשעה חודשים חלפו מאז הוקמה מפלגת תקווה חדשה, 

וכיום היא כבר מכה שרשים עם חמישה עשר ראשי ערים 
ורשויות שחברים בה. מצד אחד, התחרות הפוליטית קשה 

והסקרים לא מחמיאים, מצד שני, אם יש מישהו שהוכיח בעבר 
את יכולותיו בכל הנוגע לעבודת שטח, סער הוא האיש.

הסקרים לא מאוד מחמיאים כרגע, זה מפריע לך? אתה 
חושב שזה ישתנה?

"האמת שאין לזה שום משמעות. רק לדוגמא, גנץ במשך 
רוב מערכת הבחירות היה מתחת אחוז החסימה והוא סיים 
עם שמונה מנדטים. עכשיו אין אפילו בחירות, ורק גורמים 
מסוימים מנסים לצייר אווירה מסוימת כלפי תקווה חדשה. 
אגב, אותם גורמים טענו גם לפני הבחירות האחרונות שלא 

נעבור... כך שאני לא מייחס לזה שום חשיבות, אם אני מאמין 
בדרך, אזי אני פועל במלוא העוצמה. קיבלנו משרדים רציניים 

לעשייה ואנחנו נבסס את המפלגה בכל הארץ, אני לא חושב 
שיש הרבה מפלגות חדשות שיש להן 15 ראשי רשויות 

מקומיות בתוך פחות משנה...
"בנוסף, במשך חמישה חודשים לא התראיינתי ויכול להיות 
שנעלמתי מהרדאר קצת וזה התבטא בסקרים. זה לא משנה כי 
אני רואה את התגובות מרגע שחזרתי להתראיין, ואני משוכנע 

שתקווה חדשה בכנסת ה-25 תהיה יותר חזקה מאשר בכנסת 
ה-24". 

אפרופו ראיונות, לא שומעים את קולך בנושאים מדיניים, 
כמו חידוש המו"מ בזירה הפלסטינית, מותו של החייל בראל 

הי"ד בגבול הרצועה, הסכם הגרעין...
"זה פשוט לא נכון. הופעתי בשבועות האחרונים והתייחסתי 

לכל הנושאים. זה נכון שמאחרי מערכת הבחירות, במשך כל 
המו"מ הקואליציוני וגם בחודשיים הראשונים מאז הרכבת 
הממשלה לא התראיינתי, כי לטעמי, כשאדם נכנס למשרד 

ממשלתי, הוא צריך ללמוד אותו ולהתרכז בעשיה".
נחזור למפלגה, יש לא מעט שמועות ולחצים על חברי 
הרשימה. האם אתה חושש שבקונסטלציה מסוימת חלק 

מהחברים יערקו?
"לפני הבחירות הפיצו גם בליכוד וגם בימינה שבתקווה 

חדשה יהיו עריקים. הסתיימו הבחירות, במשך 3 חודשים כל 
חבר שלנו עמד בפני פיתויים ולחצים והבטחות שקשה לתאר 

- ואף אחד לא שבר את השורות ואת המשמעת הסיעתית 
בשום דבר. במפלגות אחרות היו תופעות כאלה, כולל מפלגות 

»

»

"אני מאמין שבשלב מסוים צירוף 
המפלגות החרדיות יכול להיות ריאלי, 
אבל זה תלוי גם בהם, הם צריכים לקבל 
החלטה האם הם ממשיכים בכל מחיר 
להיצמד לנתניהו. אני מעריך שבשלב 
מסוים תהיה נכונות לצרף אותם מתוך 
הקואליציה ואני מקווה שזו תהיה נכונות 
הדדית. אני יודע שכרגע זה נראה דמיוני 
או חסר סיכוי, אבל אני מעריך שתוך 
פרק זמן של כשנה או פחות המצב 
עשוי להיות שונה"

"

"הבעתי דעה גם בקבינט הקורונה "
שצריך להגביל יותר אירועים המוניים 
מכל הסוגים, ואני חושב כך גם היום. 
נכון שהחיסון מצמצם סיכונים, אבל 
כל צעד שננקט, נניח בכותל, הרי זה 

למען הבריאות של המתפללים עצמם. 
צריך להשתחרר מהמחשבה כאילו זה 
בא לפגוע במישהו. אני חשבתי שצריך 
ללכת גם להגבלה יותר משמעותית של 

משחקי כדורגל למשל"

"אין לי ביטחון שזה יצליח, אבל אני 
לא אוהב את אלה שתוקפים היום את 
השותפות עם רע"ם, אבל היו מוכנים 

ברצון לקבל אותה כשותפה אם זה היה 
עם נתניהו, ונזכור שכולם הכשירו אותה 

כשותפה כזו, כולל הרבנים. לדעתי 
אמות המידה צריכות להיות זהות. בסך 
הכול, זולת הדאגה לאזרחים הערביים, 

הם לא משנים את כיוון הממשלה 
בנושאים שחשובים לי, וכל עוד זה כך, 

אני חי עם המצב הזה כדבר שלא פוגע"

"



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

מנת החיסון השלישית ניתנת לכל מי שחלפו לפחות 5 חודשים מיום שקיבלו את 
נגיף קורונה.  כל אזרח מגיל 12 ומעלה זכאי להתחסן כנגד  מנת החיסון השניה. 

* ע״פ מחקר משותף של משרד הבריאות, מכון ויצמן למדע, הטכניון, 
.KI ומכון  שיבא  הרפואי  במרכז  גרטנר  מכון  העברית,  האוניברסיטה 

מצייתים לדעת תורה וחוגגים את סוכות בבטחה.

אם התחסנתם במנה השלישית
אתם מוגנים פי 10

מפני תחלואה קשה והדבקה. 
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אחרות בקואליציה, אצלנו זה לא קרה מעולם.
"אני גאה שבחרתי באנשים שאני יכול לסמוך עליהם ושהם 

נאמנים ופועלים באופן קבוצתי טוב, ואני חושב שזה חשוב 
בחיים הפוליטיים. האם זה אומר שאנחנו מסכימים על הכל 

במאה אחוז? לא, אבל יש רמה מאוד גבוהה של הסכמה 
ברוב המכריע של הנושאים ובכל מקרה המשמעת הסיעתית 

מצוינת".

"לא באים לפגוע באיש"
במסגרת תפקידו כשר המשפטים, סער חבר גם בקבינט 

הקורונה. לפחות על פי ההדלפות, נמנה שר המשפטים עם 
ה'מחמירים' בענייני פיקוח נפש.

אתה חושב שהממשלה מצאה את האיזון הנכון של חיים 
לצד הקורונה?

"אמרתי בשעתו שהיה אפשר להגביל יותר התקהלויות 
המוניות. בגדול, אני חושב שהמגמה להשאיר את המשק 
פתוח, לשמור על שגרת החיים, על הפרנסה ועל מערכת 

חינוך עובדת וכדומה, אלו החלטות נכונות. קודם כל מכיוון 
שבעבר לא היה את החיסונים, היום החיסון השלישי הוריד את 
התחלואה הקשה והסיכון שנלקח לא מביא לאי ספיקת מערכת 

הבריאות או לקריסת בתי החולים.
"זה לא אומר כמובן שלא צריך לעשות את המירב לצמצום 
התחלואה ולהתנהל כאילו הקורונה כבר לא כאן... אבל ללכת 

לצעדים קיצוניים כמו סגר במצב הנוכחי, זו הייתה טעות 
חמורה ואני שמח שלממשלה ולקבינט הקורונה היה אורך 

נשימה מספיק למנוע את הפגיעה הקשה הזו באזרחי ישראל 
ובכלכלת ישראל".

ובכל זאת, נדמה שמחפשים את החרדים. אירוע סליחות 
בכותל תחת מגבלות, אבל משחקי ספורט או הופעות בידור 

נערכות בהשתתפות אלפים בלי שום מגבלה...
"כאמור, אני הבעתי דעה גם בקבינט הקורונה שצריך 

להגביל יותר אירועים המוניים מכל הסוגים, ואני חושב כך גם 
היום. נכון שהחיסון מצמצם סיכונים, אבל כל צעד שננקט, 
נניח בכותל, הרי זה למען הבריאות של המתפללים עצמם. 

צריך להשתחרר מהמחשבה כאילו זה בא לפגוע במישהו. אני 
חשבתי שצריך ללכת גם להגבלה יותר משמעותית של משחקי 

כדורגל למשל. יחד עם זאת, יש אנשים עם תפיסה אחרת 
לגבי הנושא של פעילות כלכלית ותשלום פיצויים וכדומה 
וזה נלקח בחשבון גם. אני חייב לומר גם שצריך לראות כל 

דבר לכשעצמו, יש הבדל בין מסיבה המונית ובין אירוע 
שכל אחד יושב בכיסא שלו. היה אפשר לבוא אלינו בטענות 

במקרה ההפוך, אם לא היו מגבלות ואנשים חלילה היו נדבקים 
ונפטרים".

זה מחדד את העובדה שאתה יושב בממשלה עם אנשים 
שהם לא כוס התה שלך. איך השותפות עם לפיד וליברמן? 

ועם מנסור עבאס?
"חיים פוליטיים מחייבים פשרות, וחיים במשטר פרלמנטרי 

קואליציוני מחייבים פשרות שבעתיים. גם עם לפיד וגם עם 
ליברמן ישבתי בעבר בממשלות וגם עם העבודה. רע"ם היא 
ללא ספק שותפה שלא הכרנו. יחד עם זאת, אני חייב לציין 

דבר אחד: כל השנים באנו בטענות למפלגות הערביות שהן 
פועלות למען הפלסטינים ולא עוסקות בצרכים של אזרחי 

ישראל הערבים, המצביעים שלהן. עכשיו באה מפלגה ערבית 
ואומרת מפורש שהיא לא נכנסת לנושא המדיני, אלא לצרכים 
של המצביעים שלה, בנושא אלימות במגזר הערבי, תשתיות 

וכדומה. אני חושב שלא רק שאסור לפסול גישה כזו, אלא 
חשוב לתת לזה סיכוי".

סער גם מסייג: "אין לי ביטחון שזה יצליח, אבל אני לא 
אוהב את אלה שתוקפים היום את השותפות עם רע"ם, אבל 

היו מוכנים ברצון לקבל אותה כשותפה אם זה היה עם נתניהו, 
ונזכור שכולם הכשירו אותה כשותפה כזו, כולל הרבנים. 

לדעתי אמות המידה צריכות להיות זהות. בסך הכול, זולת 
הדאגה לאזרחים הערביים, הם לא משנים את כיוון הממשלה 
בנושאים שחשובים לי, וכל עוד זה כך, אני חי עם המצב הזה 

כדבר שלא פוגע".
ואיך הקשר עם המשותפת? נראה כאילו יש מידה מסוימת 

של תיאום עם הקואליציה...
"יש הידברות, אני חייב להגיד לך, אפילו כשהיינו 

באופוזיציה בתקופת ממשלת קדימה, הייתה לנו הידברות 
עם המפלגות הערביות בברכתו של נתניהו. הייתי יושב אתם 

ורואה במה ניתן לשתף פעולה במישור הפרלמנטרי. הם אמנם 
לא חלק מהקואליציה ולא רשת ביטחון, והם מצביעים נגדנו 

ברוב הנושאים, אבל אין שום בעיה בשת"פ כזה או אחר 
איתם, לפי העניין. אגב, גם המפלגות החרדיות שיתפו איתן 

פעולה לא אחת, ואני מזכיר לך את השת"פ של הליכוד איתם 
בקדנציה הזו, להכשלת הארכת הוראת השעה בחוק האזרחות, 

וזה עוד היה נגד האינטרסים של המדינה, משהו שאנחנו לא 
נעשה".

משנה את בג"ץ
לפני שנים ארוכות, נצח במושגי הפוליטיקה הישראלית, 

העביר סער כח"כ חוק ששינה את כללי בחירת שופטי בג"ץ, 
וקבע כי יידרש רוב של לפחות שבעה מתוך תשעת חברי 

הועדה. כעת, כשהוא יו"ר הועדה לבחירת שופטים, מחכים 
לו ארבעה מינויים לעליון וכבונוס, מינוי יועמ"ש חדש 

במקומו של אביחי מנדלבליט, שמסיים את כהונתו בעוד פחות 
מחמישה חודשים.

הבטחת לקדם את פיצול תפקיד היועמ"ש בין יעוץ ובין 
התביעה הכללית, זה צפוי לקרות בקרוב?

"תראה, יש לו"ז של מינויים. היועמ"ש מסיים בסוף ינואר 
את תפקידו, מה שאומר שתוך זמן קצר מאוד אני צריך להקים 
את ועדת האיתור לבחירת יועמ"ש, ולכן נושא פיצול התפקיד 

ובחירת המודל המתאים לפיצול והבאתו לאישור הממשלה 
תהיה בהמשך. אבל כל מועמד אפשרי לתפקיד יעודכן שהדבר 

הזה עומד על הפרק, גם כשמיניתי את פרקליט המדינה 
בתחילת כהונתי, אמרתי לו שיכול להיות שיהיו שינויים שיש 

להם גם השפעה על הפרקליטות.
"מצד שני, יש לי את שיקול הדעת מתי מעשי לעשות 

כל דבר, ומשעשע אותי מאוד שאלה שלא עשו דבר בשדה 
המשפט במשך עשרות שנים - באים עכשיו ומתלוננים. 

בתור ח"כ, קידמתי יותר שינויים מכל שרי המשפטים לאורך 
השנים... כולל החקיקה ששינתה את הרכב הועדה למינוי 

שופטים וכעת אני בא לבחור ארבעה שופטים בשיטה שקבעתי 
לפני שנים".

ארבעה שופטים זה מספר שעשוי לקבוע את דמותו 
של ביהמ"ש העליון להרבה שנים. תיאבק למנות שופטים 

שמרנים יותר או שייבחרו שופטים אקטיביסטיים?
"יהיה תמהיל ותהיה פשרה, משום שהשיטה שדורשת 

שבעה מתוך תשעה חברים בועדה למינוי שופטים לעליון, 
מחייבת להגיע להבנות ופשרות וזה מה שיהיה. אני מאמין 

שהפשרות האלה יביאו שופטים טובים ומצוינים לביהמ"ש 
העליון, עם השקפות שונות, וזה מה שאנחנו רוצים, בג"ץ 

הטרוגני עם מגוון דעות. יש תהליך שהתחיל בחקיקת החוק 
שלי, שביהמ"ש העליון הופך להיות מגוון יותר וזו הייתה 

המטרה. אם היינו עדיין בשיטה הקודמת, הייתי יכול למצוא 

את עצמי כעת במיעוט, אבל בשיטה החדשה הפשרות 
מחייבות מגוון דעות והשקפות וגם רקעים שונים של 

השופטים".
רקע שונה זו אולי הזדמנות לשופט עליון חרדי...

"אם היה מועמד מתאים אדרבה. מדוע לא יהיה שופט עליון 
חרדי? הייתי שמח שדבר כזה יקרה. לא שמעתי נכון לעכשיו 

שם שעלה בהקשר הזה, אבל אם יהיה - אשמח".
אתה מקדם את חוק הגבלת הכהונה ועולות נגדו שתי 

טענות: האחת, שבמשטר פרלמנטרי )בשונה ממשטר 
נשיאותי( ראש הממשלה חלש בכל מקרה ואין צורך בהגבלת 

כהונה, והשנייה, שמדובר בחקיקה אישית המכוונת נגד 
נתניהו...

"הטענות מופרכות אחת אחת. ראשית, ראש הממשלה 
בישראל חזק מאוד, זה תפקיד עם הרבה כוח וסמכויות, ולכן 

אני באופן אישי מאמין ברעיון של הגבלת כהונה. כשבאנו 
והצענו גם הגבלת כהונה של ראשי רשויות מקומיות, הזדעקו 

ואמרו הרי ראש עיר נבחר במישרין על ידי הציבור, עכשיו 
במשטר פרלמנטרי אין בחירה ישירה לראשות הממשלה, אז 
מדוע שלא תהיה הגבלת כהונה. כהונה ארוכה מזמינה ריכוז 
מסוכן של כוח ועמו סכנת השחתה, ונדמה לי שההיסטוריה 

האנושית מלמדת שכך הם פני הדברים.
"לגבי הטענה השנייה, אין בזה שום דבר פרסונלי משום 
שהחוק יחול מכאן ולהבא ולא אחורה בזמן. הצענו את זה 

במצע של תקווה חדשה וכבר בחודש הבא אביא תזכיר 
חוק לממשלה ולכנסת, כדי לעגן את הדבר הזה בחוק יסוד 

הממשלה. אני חושב ששמונה שנים בתפקיד השוחק והתובעני 
הזה זה די והותר. גדולי המנהיגים שלנו כיהנו פחות מזה. 

בגין בשש שנים הספיק להשמיד כור גרעיני בעיראק, לפתח 
את ההתיישבות, לחתום הסכם שלום עם מצרים, להרים את 

פרויקט שיקום השכונות ולצאת למלחמה בלבנון. הבעיה 
כשאין מגבלה, שאדם חושב רק על ההישרדות שלו בתפקיד 

ואז פעמים רבות 'שב ואל תעשה' עדיף כדי לא לזעזע את 
המערכת. משטר כזה מביא את ראש הממשלה לשקול הכל 

מנקודת מבט של הישרדות אישית. מנגד, במשטר עם הגבלה 
כהונה הוא יחשוב יותר על מה הוא יעשה למען הציבור".

התחלת לקדם הליך של חוק יסוד: החקיקה, אפשר 
להעביר נושא מורכב כל כך בממשלה לא פשוטה שכזו?

"זה מורכב אבל צריך לעסוק בזה. קבענו בהסכמים 
הקואליציוניים להקים ועדה שתדון בזה ותראה האם ניתן 

להגיע להסכמות. מראש הערכתי שהסיכויים להסכמות בנושא 
הזה נמוכים יותר, אבל זה לא אומר שלא צריך לנסות, כי אנחנו 
סובלים מכך שאין הגדרה של מתי ניתן להתערב בחקיקה ואין 

גם פסקת התגברות. העדר של כללי משחק פוגע באמון גם 
ברשות המחוקקת וגם ברשות השופטת, אני לא בטוח שנצליח, 

אולי נצליח רק לסכם את המוסכם מחד ואת השנוי במחלוקת 
מאידך, וגם זה חשוב ואולי אנשים יתעלו על עצמם ונצליח.

"אני מתכוון להביא כבר למושב החורף את חוק יסוד זכויות 
במשפט, שיעגן את זכויות האזרח בחקירה ובמשפט. זהו 

חוק עם משמעות היסטורית בשיטת המשפט. חוק שיהפוך 
את זכויות האזרח, כמו חזקת החפות, הזכות להיוועץ בעו"ד 

וכדומה, לזכויות יסוד חוקתיות, ואני מאמין שנצליח להעביר 
את זה".

"מצטער שהלימוד הידלדל"

זה לא סוד גדול שסער מתקרב בשנים האחרונות לדת, 
כבר שנים ארוכות הוא שומר שבת וגם זכה ללמוד בחברותא 
עם הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. בנוסף, אחת לתקופה הוא 
נוהג לפקוד את בתיהם של מרנן גדולי ישראל, כדי להתברך 

ולהתייעץ.
ברמה האישית, אתה קרוב לדת יותר מרוב החברים 

בשולחן הממשלה. תרצה לשתף קצת את הקוראים בפרטים?
"כולם יודעים את הדברים, אני שומר שבת כבר קרוב 

לשמונה שנים, מאז הברית של בני דוד ואני מגדיר את עצמי 
כמסורתי. וכמובן, אני אדם מאמין. הדבר שאני יכול להכות 

עליו על חטא, הוא שבשנה החולפת קבעתי עיתים לתורה 
הרבה פחות מהמתוכנן. אמנם יש לי חברותא שבועית, אבל 

בשנה האחרונה זה הידלדל בגלל כל העומס וזה מצער אותי, 
ואני אצטרך בשנה הבאה לחזור ללימוד השיעורים הקבועים".

לסיום, איחול לקוראים החרדים שלנו...
"אני רוצה לאחל לקוראים שתהיה להם שנה טובה 

ומבורכת. בעיקר מברך בבריאות איתנה ומזכיר לכולנו שכל 
אחד חייב להיזהר ולהישמר מדין 'ונשמרתם לנפשותיכם 

מאוד'. זה לא רק התקנות שהממשלה מפרסמת, אלא בכל 
מפגש עם הזולת צריך לשמור על ריחוק חברתי. לא לקיים 

מפגשים במקומות סגורים בהיקף גדול כשלא צריך, כי בסופו 
של דבר הקורונה עדיין פה, והיכולת שלנו לשמור על עצמנו 

תלויה בראש ובראשונה בהתנהגות שלנו. וכמובן, הרבה נחת 
מהצאצאים והצלחה בכל העניינים".

"אני שומר שבת כבר קרוב לשמונה 
שנים, מאז הברית של בני דוד ואני 

מגדיר את עצמי כמסורתי. וכמובן, אני 
אדם מאמין. הדבר שאני יכול להכות 
עליו על חטא, הוא שבשנה החולפת 
קבעתי עיתים לתורה הרבה פחות 
מהמתוכנן. אמנם יש לי חברותא 
שבועית, אבל בשנה האחרונה זה 

הידלדל בגלל כל העומס וזה מצער 
אותי, ואני אצטרך בשנה הבאה לחזור 

ללימוד השיעורים הקבועים"

"
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במחתרתיהדות 
משהד  העיר  יליד  בעצמו  בעולם,  משהד  אנוסי  קהילת  של  רבם  זביחי,  שלמה  הרב 
מספר בראיון למוסף החג על זכרונות הילדות ועל החיים של הוריו והקהילה היהודית 
האנוסה במשהד שבאיראן, שנאלצה למראית עין להתאסלם, אך בפועל התצפללו 
במקומות מסתור, פתחו את החנות בשבת אך באמתלאות שונות לא מכרו דבר, הבשר 
הטרף שרכשו והאכילו את בעלי החיים, את הסוכות שנבנו לנוי עבור הילדים והדרך 
המקורית למנוע נישואי תערובת ⋅ וגם: תיאור רשמים של נודדים שהגיעו לבקר בקרב 

קהילות האנוסים במשהד

גבריאל בלוך 

מדוע כונו יהודי העיר משהד שבאיראן, ג'דיד אל איסלאם" 
– המוסלמים החדשים, וכיצד הצליחו לשמור מצוות לאחר 

שהתאסלמו כלפי חוץ?
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ממצא מוזר נמצא במוזיאון העם היהודי: תליון–אבני-חן, 
עשוי פורצלן-צבוע, בשילוב דמות ביתו של מוחמד. 

1747 - נאדר שאה השליט הפרסי )פרס – השם היווני של 
איראן( שב ממסע כיבושים בהודו וקובע את העיר משהד – 
כביתו. על מנת לשמור על אוצרותיו הוא מצווה על קבוצה 

גדולה של משפחות יהודיות לעבור לעבר העיר משהאד, שבה 
לא הייתה קהילה יהודית, על מנת שמשפחות אלה ישמרו על 

השלל שהרוויח במלחמה בהודו. "נאדר אירגן והנהיג כנופיית 
שודדים כשהוא מגלה בכך עוצמה ברורה של מנהיגות", נכתב 

עליו. בנוסף התפרסם השליט ולא לטובה, כשהשית מיסים 
כבדים על המון העם, לא היסס לרצוח חפים מפשע ואף על 

קרוביו לא חס. 
את האוצרות הטמין במבצר צפונית לעיר משהד. משהד 

הייתה העיר הקדושה ביותר למוסלמים בשל קבר של אימאם 
הנמצא בה, ועל היהודים נאסר להתגורר בה. בהגיעם של 

בני המשלחת היהודית לעיר, נרצח נאדר שאה שהיה פטרונם 
והמשפחות היהודיות הסתגרו בשכונת - גיטו מחוץ לחומות 

העיר, מחשש פן יבולע להם. לפרנסתם, עסקו היהודים בגידול 
תולעי-המשי ובתעשיית המשי. 

לא עברו השנים ופרצה עלילה  בעיר – אישה יהודייה 
ניגשה לרופא אליל מקומי כדי שירפא את הצרעת מידה. 

הרופא ציווה עליה להרוג כלב ולרחוץ את ידה בדם הכלב. 
האישה בקשה מנער מוסלמי להרוג עבורה כלב ולאחר מכן 

פרץ ביניהם ויכוח בשל שכרו. הנער הכעוס נמלט לעבר 
הרחוב ועיניו בוערת מזעם, הוא זעק לעבר ההמון כי היהודים 

הרגו כלב ביום צום – קראו לכלב כעלבון בשם 'חוסין' ואת 
דת האסלאם הפכו ללעג ולקלס. 

האספסוף המשולהב שזה עתה יצא מהתפילה במסגד 
התפרץ לשכונת היהודים להוט לפרוע לבזוז ולהרוג. היהודים 

מיהרו והסתתרו בבתים בחשש, חלקם מיהרו לנוס ולמצוא 
מחבוא בבארות המים, על הגגות, במרתפים בבית הקברות 

והמון העם החל להצית את בתי הכנסת. במהלך הפוגרום 
נרצחו  כשלושים ושישה יהודים, עד אשר קבוצת יהודים 

עלתה על גג אחד הבתים וקראה לעבר הפורעים כי ברצונם 
להתאסלם ושקטה הארץ. באותה עת מנתה הקהילה כמאה 

משפחות וסך הכול ארבע מאות נפשות שאת חיי הדת ניהלו 
מאותה עת במחתרת. 

תליון השרשרת המהודר בשילוב דמות ביתו של מוחמד 
שענדה אישה יהודיה ממשהד, משמש כדוגמא להסוואה 

מוצלחת לפעילות היהודית הדתית. תחת אצטלה מוסלמית 
אדוקה יכלו נשות הקהילה להיות לעזר בכל הקשור לתשמישי 

הדת אותם החביאו היטיב תחת בגדיהם.   
הרב  מרדכי אקלר המכונה "מולא מוראד" רב הקהילה, 

נולד עשרים שנה לאחר עלילת הדם, ופעל רבות לחזקם 
בתורה ובמצוות. לימים פרסם משה, בנו של הרב, את הסיבה 

להתאסלמות הקהילה: "בספרד אילצו את האנוסים לעבור 
טקס התנצרות וזה הביא רבים למסור נפשם על קידוש ה', 

ואילו אצל אנוסי משהד הסתפקו המוסלמים במסירת הצהרה 
'אני מוסלמי'. חכמי העדה התירו בשעת צרה ומצוקה למסור 

הצהרה זאת שלא בתום לבב אלא אנו אנוסים, כלפי חוץ 
השכנים הנוכריים היו האנוסים כ'ג'דיד אל אסלם' ולמעשה 
ביצרו את האמונה היהודית וחישלוה בלב האנוסים בתקוות 

בטחון כי הגזירה תחלוף - נצח ישראל לא ישקר והאנוסים 
ישובו בגלוי לעם ישראל".

ג'דיד אל איסלאם

הרב שלמה זביחי, רבה של קהילת 'אנוסי משהד', בעצמו 
יליד העיר משהד, משתף אותנו בראיון מיוחד בזיכרונות 
ילדותו: "כיום אין יהודים במשהד. אלא אך ורק בטהרן, 

איספהן ושירז. העלייה התחילה בשנות ה-50, כאשר כמעט כל 
אנשי הקהילה עלו ארצה באניות ומי שנשאר – עבר למדינות 

אירופה וארצות הברית בהתאם לעסקיו. הקהילה הגדולה 
ביותר של יוצאי משהד הוקמה בארצות הברית. בנוסף, ישנה 

קהילה במילאנו, קהילה קטנה בהמבורג - גרמניה, וקהילה 
קטנה בלונדון. 

אגב, אבי היה גר בהמבורג – גרמניה ושימש כנציג 
המשפחה בעסקיה הענפים, עוד בטרם עלה היטלר לשלטון – 

כשהתחילה השואה הוא מיהר לברוח חזרה לפרס".
הרב זוכר בעצמו את תופעת האנוסים במשהד?

"היות ואני נולדתי בתקופת השאה הפרסי – שהיה בעל 
יחס נוח ליהודים, כבר התאפשר לקיים יהדות בגלוי, אך הוריי 

זוכרים את התקופה היטב. "ג'דיד אל איסלאם"- המוסלמים 
החדשים - כך היו מכנים אותנו המוסלמים. חיי היהדות 

התנהלו בסתר. בשבת היו הולכים להתפלל ומניחים את הבנות 
בפתח המסתור בו התפללו, לשחק, ואם קרבה דמות חשודה 

טקס הפרשת חלה בקהילת משהד בגרייט נייק– היו מיד מרימות קולן. בנוסף היו פותחים את החנות בשבת, 

חתני בר מצוה בני משהד שבאים בקבוצות מחו״ל לחגוג ליד כותל המערבי

הכנסת ספר תורה בקהילת משהד בחו״ל

»
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אך מניחים את הילדים בחנות ליד חלון פתוח וכשהיו 
מגיעים קונים, הילדים היו דוחים אותו באמתלה כי אבא 

הלך להביא סחורה.
למראית העין היו אנשי הקהילה קונים בשר טרף בחנויות 
– אך למעשה היו זורקים זאת בחצר לחתולים. )כלב – חיה 

טמאה למוסלמים ונאסר לגדלה גם בחצר(. שחיטה כשרה 
התנהלה בסתר. היו יהודים שהיו מגדלים צבי בחצר והיו 

נותנים את הטרפות לצבי. וכשהיו שואלים אותם המוסלמים 
מדוע הנכם מגדלים צבי? היו עונים להם: היות ולצבי יש 

עיניים גדולות ויש בביתנו אישה מעוברת, כדאי שתביט  על 
עיני הצבי".

 האם ההורים לא חששו שיגלו את זהותם האמתית? מה 
עשו בחגים?

"הורינו התרגלו לחיי הקהילה, כשבגלוי הם נראים 
כמוסלמים ובסתר – יהודים, ולמדו להתמודד. בחגים 

כמו בסוכות – לא התעוררה בעיה להשיג ארבעת המינים. 
אתרוגים היו מגיעים משירז ולמוסלמים הסבירו כי זה הוא 

פרי מאכל. 
סוכה - רק יהודים בודדים היו בונים במקום מחבוא, 

ושאר אנשי הקהילה היו באים יושבים  כמה דקות מברכים, 
ויוצאים. או לחילופין היו בונים סוכה בחצר בתירוץ כי היא 

נועדה לצורך נוי או עבור משחק הילדים.
לפסח היו מתארגנים זמן רב מראש. יין לליל-הסדר היו 
דואגים להחביא בסתר, כמו גם חיטה שמורה למצות, היו 

מטמינים במקום מסתור בחדרי חדרים. 
אמי מספרת כי לא למדו בבית הספר, במקום זאת למדו 

בבית הלכות. הנשים היו יודעות להכשיר בשר. אמי הייתה 
בקיאה בהלכות שחיטת בשר, כולל איזה חלק יש לנקר.

אנשי הקהילה היו מרוכזים בשכונה משלהם, כמין גטו, 
ואף אחד לא הדליף החוצה. לא היו הלשנות – כך שאף 

יהודי לא נתפס. אפילו נישואי תערובת לא היו בחסדי ה'.
בשל העובדה שחששו שמוסלמים ישימו עין על בנות 
היהודים, "המשהדים" הקפידו להינשא בגיל צעיר. כבר 

בגיל שלוש היו מייעדים את בני הזוג לכשיגדלו. אמי 
נישאה בגיל שתיים עשרה וסבתי בגיל תשע.  היה מקרה 
בודד של אישה שנישאה למוסלמי ודווקא דרכה הגיעה 

הצלה לקהילה. המוסלמים קוברים את מתיהם בצורה שונה 
מהיהודים. לימים נפטרה אישה מנשות הקהילה ועטפוה 

בתכריכים וחשד המוסלמים התעורר, האם הנפטרת נקברת 
לפי חוקי דת האיסלם? קראו לאותה אישה יהודייה שנישאה 
למוסלמי שתבדוק והיהודייה לא הסגירה את האמת, ודרכה 

ארע נס לכל הקהילה. 
"אין ספק שבסיעתא דשמיא שהייתה, יכלו להמשיך 
להתנהג כמו יהודים, ומעולם לא עלה בדעת - שכניהם 
המוסלמים - שכל בני הקהילה ממשיכים להיות יהודים 

בסתר".
 בסופו של דבר למרבה הפליאה 'המשהדים' מקיימים 

את המצוות בהתלהבות ובאדיקות רבה יותר בהשוואה 
ליהודי שאר הערים האחרות.

"אכן", מאשר הרב זביחי. "המשהדים אדוקים מאד בדתם 
ומיד כשהגיעו המשהדים למילאנו או ללונדון בנו בראשונה 

היכל תפילה לה' - בית-כנסת. בארצות הברית הקהילה 
מחזיקה שלושה בתי כנסת ביניהם: "שערי שלום", "שערי 
רחמים" ובכל בית כנסת אלף איש מתפללים ומקיימים חיי 

קהילה תוססים".
הרב זביחי מספר כי גם כשעלו ארצה חלקם הגיעו לבני 
ברק ובנו את בית הכנסת "עולי משהד", כו גם בתי כנסת 

שנבנו בחולון, בהרצליה, בתל אביב ובמקומות נוספים.
"הרב אליהו בן חיים הוא כיום רב הקהילה בלונג- 

איילנד. בעבר לכולם היה שם יהודי נוסף על השם הפרסי 
ועד היום יהודי הקהילה בחו"ל מקפידים לכנות עצמם גם 

בשם יהודי – עדיף תנכ"י )בנוסף לשם האמריקאי(, ואפילו 
שני שמות תנ"כיים. השמות הנפוצים, מדגישים את הכמיהה 

העזה לישראל ולירושלים. כל שנה נוהגים בני הקהילה 
לערוך שלושים או ארבעים בר מצוות בארץ. שוכרים מלון 

לשבוע שלם כולל טקס הנחת תפילין לעשרות נערים ברחבת 

הכותל המערבי.
"יש שני בתי כנסת בירושלים בשכונת הבוכרים שכל ילד 
שגדל באזור מכיר: "חאג'י אדוניה" ו"חאג'י יחזקאל" ליד 

שוק הבוכרים. בתי כנסת אלה בני יותר ממאה שנה ונבנו 
על ידי אדוניה הכהן ויחזקאל לוי תושבי משהד. יהודים 

אלה סיפרו שהם עולים לעיר הקדושה למוסלמים - מכה, 
שם קיבלו את התואר חאג' -  ומשם הצליחו לחמוק ולעלות 

ארצה עם כל משפחתם".
 ממה מתפרנסים יהודי הקהילה?

"רובם של יהודי הקהילה סוחרים עד עצם היום הזה: 
בבדים, פרוות, וממשיכים את מסורת המסחר בבדי משי. 

בשל העבודה שהם חיו כמוסלמים במשהד – לא חלו 
הגבלות על תחום עיסוקם והעסקים פרחו. גם ענף השטיחים 

מפותח מאד, תכשיטים ויהלומים. כיוון שיהודי הקהילה 
משודכים ביניהם יש אהבה ושלום וכמעט שאין גירושין.
 באיזה מנהגים מיוחדים מתייחדת הקהילה עד היום?

"בליל שבת נוהגים לאמר "במה מדליקין" -  לפני "לכה-
דודי" ולא אחרי, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל שיבח זאת. 

קריאת המגילה מתארכת הרבה יותר זמן ממה שרגילים 
בשאר תפוצות ישראל, היות שאחרי כל פסוק כל הקהל חוזר 

יחדיו – ואומר את סוף הפסוק ובעל הקורא חוזר - פעם 
שלישית.

"לכבוד שבת פרשת בשלח – הנשים היו מבשלות תבשיל 
ערב ומיוחד כמין דייסה מטובלת בדבש – לזכר המן שירד 

במדבר".
האם הייתה אפשרות לפקוד את קברי מרדכי ואסתר?
"עד תקופת השאה כולם היו אנוסים – ולא התאפשר 

לבני הקהילה לבקר, אך לאחר עליית השאה, יהודים מעטים 
החלו לנסוע להתפלל על הקבר. ידוע כי על קברם של מרדכי 

ואסתר אירעו ישועות גדולות ונצורות. בתקופת המלחמה 
בין איראן לעיראק, כל מי שרצה להינצל היה הולך לשאת 

תפילה על הקבר.
מקום קדוש נוסף היא המערה הידועה כמערה של שרח-

בת-אשר בעיר איספהן, ומי שנשא בקרבת המערה - תפילה, 
ראה ניסים ונפלאות. גם קבר מרדכי ואסתר וגם מערת שרח 

בת אשר, הם מקומות קדושים עד היום גם בקרב הגויים. 
לפי המסורת שרח זכתה לאריכות ימים מופלגת וחייה עד 

תקופת מרדכי ואסתר לבסוף נכנסה למערה ועלתה לשמיים 
בעודה בחיים.

בתחילת המאה ה-20 גילו החוקרים כי בקצה תקרת קבר 
מרדכי ואסתר - בקודקוד הכיפה מבפנים נמצא כמין קן 
או ביצה. נציג צרפתי הגיע לאתר לבדוק, ולא היה גבול 

לתדהמה לאחר שנמצא בתוך כד מעין קן ובתוכו תכשיטים, 
כתר פנינים ואבנים טובות שנלקחו אחר כבוד למוזיאון 

ה'לובר' בצרפת. היהודים התלוננו על שומר הקבר – והוא 
נכלא. אך הכתר והאבנים הטובות לא הוחזרו מעולם. 

היהודים המקומיים – יהודי העיר המדאן – הלוא היא שושן 
המקראית – טוענים כי זה הכתר שהיה שייך לאסתר המלכה.   

מה מצב חיי הדת היהודית כיום באיראן?
"רק לפני שבוע דברתי עם אנשי הקהילה. השלטונות לא 

מתנכלים ליהודים. מאפשרים להתפלל ומצב הדת יותר טוב 
בהשוואה למקומות אחרים. אין בית ספר מעורב, והצעירים 

ממשיכים להגיע לבית הכנסת כדי לשמר את חיי הקהילה.
"אני נוהג להיפגש עם יהודי איראן במסגרת תערוכות 

תכשיטים בחו"ל )לדוגמא בתאילנד או בארה"ב(. כיום, אין 
מי שידאג לייצר ליהודי איראן - שופר, בתים לתפילין, גידים 

לספרי תורה או חוטים לטלית, ובמסגרת התערוכה אני 
מצליח להעביר להם תשמישי קדושה או סידורים וחומשים 

לפי מנהגי יהדות פרס.  אסור שיהיה לתשמישי קדושה - 
קשר לישראל ולכן תמיד מעבירים דרך צד שלישי.

"בחודש אלול התקיימה תערוכת תכשיטים בלאס-וגאס 
אליה הגיעו יהודים מאיראן. המשהדים המקומיים, דאגו 
להם לסידורי סליחות, אוכל כשר הוזמן מלוס אנג'לס גם 

לשבת, המלון לא הסכים להכניס אוכל כשר ולכן דאגו 
לאולם לארוחות בשביל היהודים האיראנים - שלא יחסר 

להם מאומה מצורכי הדת.
"יהודי משהד היו מאז ומתמיד ממושמעים לרבנים 

ומקיימים את "ועשית כלל אשר יורך" בכל מאודם. הם 
קיבלו עליהם את מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כרב מוסמך, 

שאף ערך בשנות ה-70 מסע חיזוק באיראן".

תפילה בבית פרטי בקהילת משהד בקליפורניה

צעירי בני משהד שבאים לארץ ללמוד בישיבות בסוכת הרב זביחי קריאת רחוב בתל אביב על שם אנוסי משהד ראשי קהילת משהד בלונדון עם חומש שהודפס עבור הקהילה

»

»



סיגריות שורפות 
 אייקוס לא.טבק.

שריפת הטבק בסיגריות משחררת יותר מ-6,000 כימיקלים שרבים מהם מזיקים.
ה-FDA האמריקני בדק ומצא כי מעבר מלא מסיגריות ל-IQOS מפחית את חשיפת גופך לחומרים כימקלים מזיקים.*

 פחות ריח 
על הידיים,

השיער והבגדים

 ללא אש 
אין בעירה, אין 
אפר ואין עשן

חימום הטבק 
אייקוס מחמם טבק
במקום לשרוף אותו

12.7 מיליון  
 IQOS -משתמשים ב

מסביב לעולם**

 אזהרה -
מחקרים רפואיים קובעים כי 
הסיגריות גורמות להתמכרות.

* מקור: מחקרי חשיפה מופחתת של PMI שנערכו במשך 3 חודשים ביפן ובארה"ב בתנאי אמת. מחקרים אלה מדדו חשיפה ל-15 
כימיקלים מזיקים, והשוואה בין הרמות שנצפו אצל מעשנים שעברו ל-IQOS עם רמות שנמדדו אצל מעשנים שהמשיכו לעשן סיגריות. 
**מקור: נתונים פיננסים או הערכות, פאנל משתמשי IQOS ומחקרי שוק של  PMI נכון לדצמבר 2020. משתמשי IQOS שהפסיקו עם 

הסיגריות לחלוטין ועבורם HEETS מייצגים יותר מ-70% מצריכת הטבק שלהם ב-7 הימים האחרונים.

מידע חשוב: IQOS אינו מוצר נטול סיכון.
הוא מספק ניקוטין שהינו חומר ממכר.

המוצר מיועד למעשנים מעל גיל 18 בלבד.

iqos.com-לפרטים נוספים התקשרו: 2373* או הכנסו ל

IQOS3J :קוד שובר
ותקבלו מחיר מיוחד! 

בואו לממש את השובר באתר 
או באחת מנקודות המכירה 



  הגיע הזמן לפעם השנייה

100,000 מעשנים נגמלו 
ב- 3 השנים האחרונות.

מה איתך?

כבר נגמלת פעם אחת

מתקשים להפסיק לעשן? אתם לא לבד! משרד הבריאות מציע תוכנית  ליווי אישי על ידי
יועצי גמילה מעישון מוסמכים. התוכנית ניתנת ללא עלות.

6800* התקשרו למוקד הגמילה הארצי או לקופת החולים
*507 לאומית:   |  *3833 מאוחדת:   |  *3555 מכבי:   |  *2700 כללית: 



19סוכות תשפ"ב

 מה הם יחסי הגומלין בין יהודי משהד ליהודי 
אפגניסטן?

"אפגינסטן נמצאת על גבול משהד. ויש מחלוקת עזה 
-  יש אומרים שהאפגנים כולם 'משהדים' שברחו מפחד 
ההתאסלמות. ויש אומרים שכל 'המשהדים' הם אפגנים 
שברחו מאפגניסטן בשל המצב הכלכלי. ולכן לא קיים 

הבדל בין המשהדים לאפגנים. בנוסף יש הרבה משהדים 
שעברו לבוכרה בשל המסחר ולכן יש בוכרים שמכירים את 

השפה הפרסית, בסך הכול מדובר בשפות דומות".

 יהודי העיר 'הראת' 

הנוסע אפרים ניימרק, שביקר באפגניסטן בשנת תרמ"ה 

)1885(, מביא עדות של עד ראייה אודות הקהילה היהודית 
המקומית: "את אשר ראיתי בעיני אגיד, כי האפגני ]הלא 
יהודי[ ישנא את הפרסי ]השיעי[ ויאהב את היהודי, יחוס 
וירחם עליו ויחשבהו לאחיו; היהודי אשר המיר דתו לא 

יכופר לו כל עוון אשר חטא". האסלאם הסוני באפגניסטן 
היה רך יותר בהשוואה לאסלאם השיעי במשהד. מהגרים 
מן העיר משהד נמלטו לעיר 'הראת' באפגניסטן – מרחק 

של שניים עשר יום. 
"בעיר הראת...ישנם כשלוש מאות בתי יהודים )כ-1,500 

נפש(, רובם מפליטי משהד, ומהם אשר באו משאר ערי 
פרס. עת באו שם המשהדים בשנת ת"ר )1840, שנה לאחר 

אינוסם במשהד( מצאו שם כעשרים בעלי בתים".
הצטרפות המשהדים ליהודי 'הראת' חיזקה את הקהילה 

המקומית – עד מהרה מונו הרבנים: מולא מתתיהו גרג'י, 
מולא יוסף גול ואגא יהודה כהן לתפקיד מרכזי בקהילה 

ואנשי העסקים שהצטרפו, העניקו לקהילה גב כלכלי.
שמונה עשרה שנה ארכה התקופה בה יכלו לשבת 
יהודי הקהילה לבטח, עד אשר מלחמה פרצה בשנת 

תרי"ז )1857(. צבאות פרס הטילו מצור על העיר, ולרוע 
מזל היהודים העיר נכבשה. הפרסים שגילו למורת רוחם 

כי היהודים יוצאי משהד שהתאסלמו - חזרו ליהדותם, 
הוציאו צו גירוש חזרה לכל  'המשהדים'. היהודים חסרי 
האונים, לא הספיקו להתכונן ולקחת עימם מזון או ביגוד 

מתאים. הפרסים לא חסו על זקן או על טף, העלו אותם על 
גמלים )שאת שכרם נדרשו היהודים לשלם( וכך נפתח מסע 
מפרך בן שלושים ימים חזרה למשהד, במזג אוויר של קור 
קיצוני. לא כולם שרדו את טלטולי הדרך. בהגיעם אל עבר 
העיר משהד, לא תמה סאת ייסורי הגולים, כי הובלו הישר 

לעבר 'חאן' נטוש, שהפך למחנה ריכוז.
עוד בטרם כיבוש העיר 'הראת', היהודים היו נחלצים 

לעזרת שבויים בריטים ומסייעים לסוכנים בריטים שריגלו 
בשטח. הפרסים שראו ביהודים משתפי פעולה עם 

הבריטים מצאו בדרך זאת לנקם בהם.
במחנה הריכוז היהודים המשיכו לסבול מהתעללויות, 

וממזון מועט ודל. בצר להם שלחו איגרת ליהודי טהרן 
כי ייחלצו לעזרתם. כעבור כמה חודשים בשנת 1858 

פרסם העיתון היהודי "ג'ואיש כרוניקל" היוצא בלונדון 
את המכתב. האסירים חששו כי ימכרו לעבדים או שיוצאו 

להורג, וביקשו כי חצר הממלכה הפרסית יושיט להם 
עזרה וחנינה. 300 יהודים מתו במחנה כתוצאה ממחלות, 

מקור ומההתנכלויות. רק כעבור שנתיים ולאחר התערבות 
בריטית, הותר ליהודים לחזור לעיר 'הראת' שבאפגניסטן.

המהפכה הקומוניסטית השפיעה אף היא על סוחרי-
משהד שנדדו לצורך עסקים לרוסיה. חלקם נהרגו, חלקם 

ויתרו על רכושם ומיהרו לחזור לעירם, מיעוטם הוגלו 
לסיביר. 'הצהרת-בלפור' עודדה חלק מהם לעלות לארץ 

המובטחת. עם עליית השאה הפרסי לשלטון נפתח דף חדש 
בחיי היהודים בפרס. 

חלק מאנוסי משהד עברו לטהרן לצורך עסקים, ובאופן 
אירוני בדרכונים הם עדיין מופיעים כ'מוסלמים חדשים' 

למרות שעברה מאה שנה מאז "התאסלמו".  

מיומנם של מגלי ארצות 

בני הקהילה הותירו את רישומם גם ביומן הזיכרונות של 
מגלי הארצות של אותם הימים.

ארמין ומברי )במברגר(, מגלה ארצות-אירופאי-ממוצא-
יהודי, שנדד במדינות אסיה בתקופה שבה מטיילים 

מערביים לא היו מצויים כמעט כלל, מתאר מפגש עם 
סוחרים מאנוסי משהד שלצורך מסחר היו נוסעים מידי 

פעם בפעם, לעיר 'הראת' באפגניסטן: "בדרך שובי 
מסמרקנד פגשתי בהראת יהודי, ששיער כי אני חוקר 

עתיקות ועל כן הציע לפני חפצים שונים. אחר כך נוכח 
כמובן כי טעה, אף על פי כן ביקרני תכופות במלוני ומפיו 
שמעתי דברים מעניינים על בני אמונתו בח'וראסאן ]צפון 

מזרח איראן, מערב אפגניסטן והמדינות המוסלמיות 
שבדרום מרכז אסיה[ ובאסיה התיכונה. לימים פגשתיו 

במשהד. וכשראיתיו קראתי לו: "יהודי מה שלומך?" האיש 
נדהם ואמר: "למען השם, כאן אסור לך לקרוא לי יהודי, כי 

כאן מוחמדי אני. ואם לא אשחק תפקיד כזה אבדתי".
וומברי עצמו עבר ממדינה למדינה בין מדינות 

האסלאם השונות, במטרה למצוא ולחקור את השורשים 
של ההונגרים הקדומים. הוא הסתיר כל העת את זהותו 

היהודית פן יבלע לו, ובזכות היותו דובר 15 שפות הצליח 
להציג את עצמו כמקומי וכמוסלמי מלידה. מידי פעם היה 
חשש שזהותו האמיתית התגלתה אך תמיד ניצל. גם בזכות 

היותו מצויד בדרכון טורקי שהיה שווה ערך רב באותם 
ימים.

יוסף וולף, מגלה ארצות נוסף ממוצא יהודי, ביקר 
במשהד ובקהילות הנוספות באזור. יוסף היה דובר 10 

שפות, ובדומה לוומברי ערך מסעות באותן מדינות תחת 
זהות מוסלמית. במסגרת מסעותיו תמיד היה קרוב למוות 

אך ניצל ברגע האחרון באורח נס. כשהורעל בבית קפה 
בירושלים, כשזכה למאתיים מלקות בבגדאד, כשגסס 
מטיפוס בקווקז, כשאנייתו עלתה על שרטון, כשחלה 

בדיזנטריה בקהיר כשנלקח בשבי על ידי שודדים, 
וכשהאזארים דנו אותו למוות בשריפה אחרי שזהותו 

נחשפה. למעשה יוסף וולף הוא הראשון שפרסם בעולם 
את תופעת "אנוסי משהד".

זהו סיפורה של קהילה, שיותר ממאה שנה קיימה את 
אורחות חייה היהודים בסתר, וחבריה לא זנחו את דתם, אף 

לא לרגע אחד.

מר אטסמי נשיא הקהילה כותב אות בס''ת

יהודי משהד בקליפורניה

צעירי משהד הלומדים תורה ויהדות בארץ בביתו של הרב שלמה זביחי

»
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"נקבת השילוח" ממנה שאבו מים לניסוך המים בחג הסוכות בזמן 
שבית המקדש היה קיים, החוקר הגרמני קונרד שיק שהובל לתוככי 
הנקבה ע"י יעקב אליהו, ילד סקרן שנכנס לנקבת השילוח שרבים 

חששו להסתכן ולהיכנס פנימה, ולאחר שנסחף במימי הנקבה, גילה 
אוצר היסטורי: כתב עברי קדום המספר אירוע היסטורי עלום  בין 

שלל הממצאים שהתגלו במערת האיגרות במצוקי-נחל-חבר, במדבר-
יהודה – נמצאה איגרת כתובה ארמית שהשתמרה באורח פלא באקלים 

המדברי, מאת מפקד המרד שמעון בר כוכבא, המבקש ממפקדיו, כי 
יעבירו משלוח של ארבעת המינים למחנה הצבאי הראשי ששכן באזור 

הקדום בין ביתר לעין גדי  גם במדבר סיני נמצאה עדות מעוררת 
סקרנות: ה'נואמיס' – שלפי דעת החוקרים הם  סוכות בני ישראל בהם 

גרו במדבר  מסע לסוכות של ימי קדם

1880 –  'עין אום אל דרג' ' או בשמו הנוסף "מעיין הגיחון", 
היה מוכר בקרב תושבי העיר העתיקה של ירושלים, כמו גם בריכת 

סילואן בקצה. אך הידיעה אודות מנהרה עתיקה שמוליכה את 
המים מהמעיין לעבר הבריכה נסתרה מעין רבים. בודדים בלבד, 

ידעו כי יש מעבר עתיק המוליך ביניהם. מאז החורבן עם ההזנחה 
שפשטה בירושלים החרבה, נקבת השילוח התמלאה בסחף ואשפה 

שהצטברו בקרקעיתה ולא ניתן היה לעבור בה אלא רק בזחילה. 
סכנה הייתה למי שחפץ לתור את הנקבה, מי המעיין היו מפציעים 

ומתפרצים בפתאומיות ומי שהיה נתקע בנקבה היה עלול לסיים את 
חייו באופן טראגי.  

כל הסכנות הללו הרתיעו רבים וטובים בירושלים דאז, אך לא 
ילד סקרן כמו יעקב אליהו. שמא לא חשב יותר מדי על תוצאות 

מעשיו, שעמום חולף? ואולי היה זה יצר הרפתקנות גרידא? כך או 
כך, יעקב אליהו, )כן, זה היה שמו האמיתי( נכנס אל נקבת-השילוח 
פה ושם, זחל על ארבע, מפאת הפסולת, ואולי אפילו נאלץ להזדחל 

ממש על הגחון. עד אשר לפתע במרחק של ששה מטרים החליק 
הילד השובב על הסלעים ונפל למים. רטוב כולו עלה מן המים, ניער 
ראשו כשהוא מתיז טיפות רטובות, ואז - התגלו לפניו אותיות בכתב 

קדום. אותיות של ממש חקוקות על הכותל.


בחג הסוכות בזמן שבית המקדש היה קיים, היו נוהגים לקיים 

את מצוות "ניסוך המים". שעתה של מצווה זו הייתה בשחר היום 
בעת הקרבת קרבן התמיד, בנוסף לניסוך היין )שנעשה כל השנה(. 

השמחה סביב מצווה זו כונתה שמחה בית השואבה. מצווה זו אינה 
מוזכרת בתורה והיא מסורת חכמים "הלכה למשה סיני".  

רמז למצווה זו מצאו חז"ל בחומש במדבר: רבי יהודה בן בתירה 
אומר: נאמר בשני: "ְוִנְסֵּכיֶהם" )במדבר כט, יח( ונאמר בששי: 

"ּוְנָסֶכיָה" )שם, לא( ונאמר בשביעי "ְּכִמְׁשָּפָטם" )שם, לג( - הרי מ"ם 
יו"ד מ"ם, הרי כאן מים. מכאן רמז לניסוך המים מן התורה. מקור 

אחר מביאה הגמרא )שם ג.(, רבי נתן אומר: "ַּבּקֶֹדׁש ַהֵּסְך ֶנֶסְך ֵׁשָכר 
ַלה'" )שם כ"ח, ז( - בשני ניסוכין הכתוב מדבר; אחד ניסוך המים 

ואחד ניסוך היין.
ויש דעה שלישית: "רבי אמי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא 

איש בקעת בית חורתן: עשר נטיעות, ערבה, וניסוך המים - הלכה 
למשה מסיני". )תענית שם(

עיקר המצווה התמקד בשאיבת מים ממעיין השילוח )הגיחון( 
וניסוכם על אחת מקרנות-מזבח-העולה. אחד הטעמים של מצווה 

זו, כדי לברך את הגשמים שירדו בשנה הקרובה ולהשפיע שפע 
ברכה. במשנה נאמר: "בארבעה פרקים העולם נידון... ובחג סוכות 

נידונים על המים". כמו כן, בשמיני עצרת מתחילים לברך על 
הגשמים.

במסכת ראש השנה נאמר: "ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג 
- אמר הקדוש ברוך הוא: נסכו לפני מים בחג, כדי שיתברכו לכם 

גשמי שנה".

סוכות בימי קדם: מסע מרתק בין הממצאים הקדומים בנקבת השילוח, מערת האיגרות ו'הנואמיס' בארץ ישראל המקראית

איילה אבן האזל

את בני ישראל
הושבתי
בסוכות 

»
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הילד יעקב אליהו הבין עד מהרה, כי לפניו תגלית מעניינת. 
הוא הרי היה תלמידו של החוקר והאדריכל הגרמני קונרד 

שיק.  שיק היה שם דבר בירושלים דאז. הוא  זה שתכנן את 
שכונת מאה שערים )1874(, הרחיב את מבנה בית הספר 

'למל', תכנן את בית החולים "שערי צדק" הישן - ברחוב יפו, 
בנוסף יצר דגם משוער של בית המקדש ועד היום שמורים 
דגמים מיניאטוריים שבנה של מבנים בירושלים כדוגמת: 

שכונת מאה-שערים. גם בביתו שרכש בשנת 1854 היה לו מזל 
באיתור ממצאים. בקומת המרתף של הבית היה בית מלאכה 
של מוסלמי ובה באר מים עתיקה. שיק החליט לבצע חקירה 
ארכיאולוגית במרתף והממצאים לא אכזבו – מנהרה בעלת 

ערך היסטורי ייחודי התגלתה במקום, באורך שבעים מטרים. 
חוקרים מקצועיים תיארכו את המנהרה לתקופת בית-המקדש-

השני וזאת על סמך הממצאים הכוללים גם עמוד חרוך 
שכנראה נשרף בחורבן. המנהרה כנראה סיפקה מים לירושלים 

ולבית המקדש ולא מן הנמנע כי שמשה גם כמנהרת מסתור 
עבור המורדים.

קונרד שיק האזין לסיפורו של הילד, כדי להבין שזאת 
ההרפתקה לה ייחל זמן רב. הוא ניגש מיד לאתר יחד עם 

מכשור מתאים, על מנת לאתר את הכתובת העתיקה. מדשדש 
במים תר אחר תמיכה בקירות החלקלקים. הוא נכנס עמוק 

יותר ויותר לתוככי הנקבה ואז היא הפציעה שוב במקום חשוך 
לחלוטין, במרחק ששה מטרים לפני פתח היציאה, מתארת 
בכתב עברי קדום אירוע היסטורי עלום. שיק עצמו לא ידע 

לקרוא את הכתב וחשב כי מדובר בכתב פינקי.
וכך היה כתוב: "תמה הנקבה. וזה היה דבר הנקבה: בעוד 
החוצבים מניפים את הגרזן אלה לקראת אלה, וכשנשארו רק 
שלוש אמות להינקב, נשמע קול איש קורא אל רעו מקבוצה 

לקבוצה, כי הייתה זדה בסלע מימין ומשמאל. וביום שבו 
הושלמה הנקבה, הכו החוצבים איש לקראת רעו גרזן לקראת 

גרזן. ויזרמו המים מן המוצא אל הבריכה לאורך 1,200 
אמה, ומאה אמה היה עומק הסלע מפני השטח מעל ראש 

החוצבים".
את האותיות העבריות האופייניות לשלהי בית-ראשון 

פענח לבסוף אשורולוג בריטי. הכתובת שהכתה הדים מאוחר 
יותר בכל העולם, מתארת את סיום חפירת נקבת השילוח 

כאשר שתי קבוצות נפגשו. קבוצת החופרים הראשונה באה 
מכיוון המעיין, ואילו הקבוצה השנייה באה מכיוון הבריכה 

עד שהתאחדו  לבסוף שתי הקבוצות במעבה האדמה. 
כצפוי, הממצא הייחודי קרץ לסוחרי עתיקות וכך עשר שנים 
לאחר הגילוי, הגיע למקום סוחר עתיקות יווני וניסה לפרקה 

ממקומה. בשילוב עובדים לא מיומנים ניסו להוציא את 
האבנים בכוח ולנסות לסחור בה. הכתובת כצפוי נשברה 

לכמה חלקים אך למרבה המזל קונרד שיק העתיק את הכתובת 
באמצעות גבס.

הממשל הטורקי של אותה התקופה זעם על המעשה, 
העניש את העבריינים, ואת הכתובת הנדירה העבירו אחר 

כבוד למוזאון באיסטנבול, עד עצם היום הזה.
מעיין הגיחון קרוי בשם זה בשל היותו מעיין 'פועם' 

שמימיו מגיחים בפעימות קצובות. וכך מתעד גם "לואי איג 
ונסאן" שהיה ארכיאולוג בתחילת המאה העשרים בירושלים 

– ועל פי תצפיותיו הוא קובע כי מי המעיין מגיחים החוצה כל 
שעתיים - שלוש למשך חמש עשרה דקות. כיום המעיין כבר 
אינו פועם כבעבר. הזמנים השתנו ויתכן כי עבודות שבוצעו 
פגעו באגן הניקוז של המעיין או שמא שינויים גאולוגים כל 

שהם גרמו לכך. 
אין ספק כי נקבת השילוח הייתה מפעל הנדסי כביר, 

יוצא דופן, חלק ממפעלי המים בתקופתו של חזקיהו מלך 
יהודה כחלק מהכנת ביצורים שיעמדו במלחמה מפני צבאות 

סנחריב.
מעיין הגיחון שימש מקור המים העיקרי של תושבי העיר, 

שמנו בתקופתו של חזקיהו המלך כ-15,000 אלף נפש. 
כפי שמתואר בתנ"ך, חזקיהו היטה את  מי הגיחון לעבר 
בריכה שהתקין בתוך חומות דרום העיר: "וירא חזקיהו כי 

בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלם. ויועץ עם שריו וגבריו 
לסתום את מימי העינות אשר מחוץ לעיר ויעזרוהו. ויקבצו 

עם רב ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ 
לאמר למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים" )דה"ב לב 

ב-ד(. 
המטרה הייתה למנוע מצבא האויב ליהנות ממי הנחל שהיו 

שוטפים את הארץ ולמנוע מהם מי שתיה. במקום זאת יצר 

חזקיהו המלך נתיב חלופי למי הגיחון עבור תושבי העיר. 
המשנה בפסחים - בסוף פרק ד' - אומרת: "ששה דברים 

עשה חזקיה המלך, על שלושה הודו לו, ועל שלושה לא הודו 
לו... סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו". היה עליו להימנע 

מסתימת מי הגיחון, היות שהנביא הודיע לו על מפלת האויב. 
)הרד"ק מציין כי היו שני פלגים וחזקיהו סתם את הפלג 

העליון(.
מנהרה זו נחצבה בסלע ומסתעפת ממעין הגיחון הנובע 
במדרון המזרחי של גבעת עיר דוד, ועד לבריכת השילוח. 
הנקבה נכרתה באורך 533 מטרים כאשר הפרש הגובה בין 
תחילת הנקבה לסופה הוא כ-30 ס"מ בלבד. כריית מנהרה 
באורך של כחצי קילומטר בדיוק כה רב, באמצעים של אז, 

הינו הישג מופתי של ממש. והשאלה הנשאלת - כיצד הצליחו 
הכורים לנווט את דרכם מבלי לסטות כאשר לא היה בידם 

אפילו אמצעי עזר כמצפן?! החוקרים כיום עומדים נדמים 
מול מפעל הנדסי זה שלא היה לא אח ורע בעולם העתיק.

 נקבת השילוח במקורות יהודיים
יהודים שביקרו בירושלים בימי קדם מזכירים את הנחל 

ביומן מסעותיהם. יעקב בן נתנאל הכהן בסביבות שנת תתק"מ 
– תקופת הראשונים - גלות רומי, מזכיר: "ומי שילוח כנגד 
הר ציון בירושלים, בין ציון לירושלים אין כי אם כתל אחד. 

פעם היו רוחצים הכמרים במי שילוח, נפלה הקערה מידו של 
כומר אחד ומצאו אותה בתוך הבאר באשקלון, שהביאו אותה 
המים ממי שילוח ממערות שבבאר, והכירו אותה הגלחים על 

נתיבתם".
מאוחר יותר במסעות תלמידי הרמב"ן נכתב: "מירושלים 

יורדים למעיין השילוח, ומימיו יוצאים מהר-הבית מתחת 
ההר עד שמגיעים שם, ומשם יורדים לגניות העיר להשקותם, 
ושם טובלים. אומרים כי המים ההם מרפאים את החולה, על 
כן הישמעאלים רוחצים שם. ועוד שם בעמק יהושפט בעמק 

ההר, קצת קרוב למעיין השילוח, בית מרובע, אומרים כי 
הייתה עבודה זרה לבני יוון".

רבי משה באסולה מציין ביומן מסעותיו, בסביבות ה' 
אלפים שנת רפ"א )1,520( תקופת גירוש ספרד: "למטה 

מהם חצי מיל מי השילוח, ויש שם במישור הרבה גנות יפות 
משקים מאותם המים, והוא יוצא מהר ירושלים, לא נודע 

מקום מוצאו, אומרים שבא מבית המקדש".
ונזכיר את סיפורו של רבי חיים ויטאל זיע"א, כאשר הפחה 

של ירושלים שכונה 'אבו ספין' ציווה עליו לפתוח את מקורות 
המעיין. רבי חיים ויטאל יכול היה באמצעות שמות קדושים 

לפתוח את פתח המעיין אך לא ידע האם מותר לו לעשות 
שימוש בתורת הקבלה לצורך זה, ותחת זאת עשה שימוש 

בשמות קדושים ונמלט משערי העיר הנעולים לדמשק. בלילה 
בא אליו האר"י הקדוש בחלום ונזף בו על כך. "אתה ניצוץ 

מנשמתו של חזקיהו המלך ואילו המושל 'אבו ספין' – 'אבי 
החרבות' היה ניצוץ מנשמתו של סנחריב – שפרוש שמותיהם 

זהה. הרי בכל מקרה עשית שימוש בשמות הקודש. יכולת 
לתקן את העוול שחז"ל ייחסו אז לך שחסמת את מקור המעיין 

– ובכך היית מקרב את תחילת הגאולה". 
ועדיין בכל יום אנו מצפים...

 איגרת ארבעת המינים
שורה א': ליהודה בר מנשה מקריית ערביה. שלחתי לך 

שני חמורים כדי שתשלח. שורה ב': עמהם שני אנשים אצל 
יהונתן בן בעיה ואצל מסבלה כדי שיעמיסו. שורה ג': וישלחו 

למחנה אצלך לולבים ואתרוגים. ואתה שלח אחרים מאצלך. 

»

כתובת מעיין השילוח

נקבת השילוח )צולם בין 1880-1870(



23סוכות תשפ"ב

שורה ד': ויביאו לך הדסים וערבות והתקן אותם ושלח אותם 
למחנה מפני. שורה ה': שהצבא רב היה שלום.

בין שלל הממצאים שהתגלו במערת האיגרות במצוקי-
נחל-חבר, במדבר-יהודה – נמצאה איגרת כתובה ארמית 

שהשתמרה באורח פלא באקלים המדברי, מאת מפקד 
המרד שמעון בר כוכבא. עד אז היו שסברו שדמותו של בר 

כוכבא רק אגדה הייתה, האיגרת הזאת ועוד איגרות נוספות  
היוו הוכחה ניצחת למפקפקים. הקלף המיועד לאדם בשם 

יהודה-בר-מנשה שהתגורר בקריית-ערביה )מקובל לזהות את 
היישוב כיום עם הכפר הערבי 'אלערוב' מדרום לגוש עציון 

או עם ח'רבת ערביה הנמצאת בסמוך בין בית לחם לחברון(, 
מעיד על חיי היהדות האדוקים והתוססים שנשמרו בכל דרך, 

בצלו של המרד. שמעון בר-כוכבא,  ספק מבקש ספק דורש 
ממפקדיו, כי יעבירו משלוח של ארבעת המינים למחנה 
הצבאי הראשי ששכן באזור הקדום בין ביתר לעין גדי. 

באגרת מפורט כי עליו לשלוח לשני מפקדי הצבא  או 
פרנסי העיר בעין גדי )ישנה מחלוקת מה היה בדיוק תפקידם(: 

יהונתן בן בעיה ולמסבלה בן שמעון שני חמורים עמוסים 
לולבים אתרוגים, הדסים וערבות. למעשה שמעון בר כוכבא 
הביע את אכזבתו משני מפקדים אלה, שלא התמסרו מספיק 

לתפקידם, ונהג בהם בקשיחות.
האיגרת נכתבה בשלהי המרד, כאשר הלוחמה ברומאים 

הפכה לעיקשת במיוחד ובר כוכבא טרח רבות להשיג ארבעת 
המינים ללוחמים לבל יחמיצו את המצווה. ומה עלה בגורלם 
העצוב של שני מפקדי הצבא? כאשר פשטו הרומאים על עין 

גדי והיישובים הסמוכים, נמלטו הללו למערת האיגרות.
ממצאים מעידים כי השוכנים במערה התכוננו לשהות 

ממושכת. בתוך חבילה עטופה בסיבי דקל וקשורה בחבל 
התגלו קערת זכוכית ושתי צלחות קטנות נקיות ושמורות. 

קערות בסגנון רומאי שכנראה לא ייצרו בארץ אלא יבאו אותם 
מאלכסנדריה במצרים. בנוסף נמצאו: גלילי עיזים, קליפות 

ביצים, שרידי תנור ועצים להסקה, אריגי לבוש, טליתות, 
שטיחים )הכול לפי דרישות ההלכה ללא שעטנז ( מטבעות 

מימי המרד הגדול, ומטבעות רומיים שנטבעו בידי חיילי בר 
כוכבא, חיצי לוחמה, מפתחות בתים, קופסת תכשיטים, סלים, 

צרורות. 
הרומאים לא התכוננו לוותר. מחנה הוקם על הצוק מעל 

המערה וחיילים צרו על היושבים בה – עד אשר  מצאו את 
מותם המר ברעב ובצמא.  את האיגרות איתרו יחד עם מגילות 

ים-המלח בתוך נאד עור כשהן טמונות תחת סלע.  

 הנואמיס  - סוכות בני ישראל
גם במדבר סיני נמצאה עדות מעוררת סקרנות: ה'נואמיס'. 
עשרות מבנים עתיקים מתקופת הברונזה הקדומה. מעגליים, 
עשויים מאבן חול, בגובה של שתיים עד שתיים וחצי מטרים 

ובקוטר  בין שלושה - לששה מטרים. פתח הכניסה למבנה 
הוא מכיוון מערב.

הסברה הראשונית טענה כי מדובר במבני קבורה וזאת בשל 
שרידי עצמות, תכשיטים וכלים שהתגלו בגומחות המבנה.

אך סברה אחרת גורסת כי יתכן והמבנים הללו הם שרידי 
המבנים בהם שהו בני ישראל בהיותם ארבעים שנה במדבר.

הבדואים הם אלה שכינו את המבנים בשם 'נואמיס' – 
שפירושו יתושים. על פי אגדה מזרחית דמיונית המסתובבת 

בקרב שבטי הבדואים, בני ישראל בהיותם נודדים במדבר 
נתקפו במכת יתושים כאשר פנו למשה רבנו – הציע להם 

להקים את המבנים הללו ולמצוא בהם מחסה מפני היתושים 
הטורדנים.

הרבנים דניאל משה לוי ויוסף רוטשטיין, התומכים בגרסה 
השנייה מפרטים במאמרם את התהיות שמעלים החוקרים 

לפשר המבנים. )הממצאים של מאמרם עדין אינם חד 
משמעים אך אין ספק כי מדובר בתגלית שלא ניתן לפסול 

אותה על הסף(.
כיצד גרו אנשים באזור מדבר סיני ובדרום הנגב השחון 

ללא טיפת גשם? לארכיאולוגים שחקרו את האזור אין תשובה 
לשאלה ממה התקיימו המוני האנשים שחיו כאן. זאת למרות 

שנמצאו אבני ריחיים בשפע שבהם טחנו את מאכלם. עוד גילו 
החוקרים כי התושבים שחיו במדבר לא היו עובדי אדמה ואין 

כמעט עדויות ללהב של מגל. ואם נרצה לאמר שעסקו הם 
במסחר – גם אפשרות זאת נשללת על הסף ואין אינדיקציה 

למערכת מסחרית שממנה ניתן להתקיים.
עוד מביעים הארכיאולוגים תהיה, כיצד אין שום ממצאים 

של גרעיני דגן למרות מציאותם של אבני ריחיים. 

המבנים הללו המעידים באופן חד משמעי, על מקום יישוב 
קדום, ממוקמים האחד באזור ההר הגבוה בדרום – סיני: 

"התיישבות הצפופה הסמוכה לסנטה קטרינה... עצמות עיזים 
וכבשים במספר רב ביותר... צדפים מרובים מרמזים על קשר 
עם חוף ים סוף. העובדה שלא נחשפה אפילו קדירה שלימה 

אחת מוכיחה שתושבי האתר נטשו בשלום".
והיישוב השני ממוקם בצפון חצי האי על גבול הנגב ליד 

קדש ברנע: "סקרים ארכיאולוגיים באזור קדש ברנע מצביעים 
על התיישבות ניכרת" הארכיאולוגים מציינים בעיקר את ריבוי 

אתרי החניה באזור למרות שברמה מצפון להר הגבוה לא 
התקיים יישוב של ממש.

החוקרים לא מוצאים אף הסבר לתהייה מדוע הייתה 
התיישבות נרחבת באזור כה צחיח. ולכן הארכיאולוגים 

כותבים לבסוף כי על פי מסקנתם, ללא נסיבות גיאו פוליטיות 
)שאף חוקר לא יודע לפרט מהן( לא ניתן להבין את הסיבה 
למגורי אנשים בסביבה, בתקופת הברונזה הקדומה. יתרה 

מזאת יש לציין, כי בקעת באר שבע הסמוכה, המתאימה יותר 
למגורי אנשים - לא הייתה מיושבת באותה תקופה, וכן אזור 

הערבה – בה היו מקורות מים - לא התגלו מגורי אנשים 
באותה תקופה מקבילה.

לפי המחקר שנעשה, התושבים הקדומים, גרו במגורים 
מחופי ענפי עץ, ששרידיו נמצאו במקום. תופעה מוזרה נוספת 
שחוזרת על עצמה פעמים רבות, מראה כי פעמים רבות האתר 

הוכשר למגורים אך כעבור זמן מה, ננטש.
ממצאים אלה תואמים את מסעם של עם ישראל במדבר, 

כאשר הם נדדו במקום צחיח מלווים בבארה של מרים ובמן 
שירד מן השמים אותו טחנו בריחיים. ללא דגן כל שהוא וללא 

מסחר. בני ישראל נדדו שנה אחת באזור הר סיני ולאחר מכן 
עקרו לקדש-ברנע ומשם להר- שעיר )כיום ג'אבל א-שעירה 

בצפון מזרח סיני( וכידוע במהלך נדודיהם בני ישראל לא ידעו 
כמה זמן ישהו בכל מקום – אלא לעיתים, הכינו את המקום 

למגורים אך לבסוף לא נשארו בו והמשיכו הלאה. 
לפי מסקנות אלה, דעת הרבנים-חוקרים דניאל משה לוי 

ויוסף רוטשטיין, הנואמיס הם  חד משמעית -  סוכות בני 
ישראל בהם גרו במדבר.

גם במדבר סיני נמצאה 
עדות מעוררת סקרנות: 

ה'נואמיס'. עשרות 
מבנים עתיקים מתקופת 

הברונזה הקדומה. 
מעגליים, עשויים מאבן 
חול, בגובה של שתיים 
עד שתיים וחצי מטרים 
ובקוטר  בין שלושה - 
לששה מטרים. פתח 
הכניסה למבנה הוא 

מכיוון מערב

הנואמיס במדבר

הנקבה בשנת 1900בריכת השילוח בתחילת המאה העשרים

איגרת מאת בר כוכבא למפקדיו
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 "אין לי ספק 
 שמי שמחזיק 

אך אין לו אפשרות"רוצה למכור אותו הלאה את "כתר-ארם-צובא" 

הרב מיכאל קאופמן  
מומחה לבריאות, עיתונאי לשעבר ואספן עתיקות וותיק  

 
מספר על התחביב בן עשרות השנים וטוען:

אלי שניידר
הוא מומחה לבריאות ומתעקש לבצע בכל יום פעילות 
ספורטיבית כדי לשמור על בריאות וכושר • בצעירותו 
שימש כעיתונאי ב"ג'ואיש לייף", כתב העת של איגוד 
הקהילות היהודיות האורתודוקסיות, וכתחביב הוא 

מחזיק באוסף יודאיקה מרשים, פרי עמל של עשרות 
שנים • בגיל 88 הרב מיכאל קאופמן, לא נח לרגע 

בריאות הגוף ואוספי יודאיקה • ראיון מרתקוממשיך לעסוק בשני תחומי העיסוק האהובים עליו: 
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»

הרב מיכאל קאופמן בן השמונים ושמונה, שגדל ברובע 'וויליאמסבורג' בברוקלין, 
מחבר הספרים "השומר גופי אנכי?" בריאות תזונה וכושר לאור ההלכה ואת הספר " דור 
לדור" – יומן זיכרונות של יהודי במאה ה- 20-21 -  נעתר לשיחה בנוגע למגפת הקורונה 

ובמקביל משביע את  סקרנותנו  לגבי תחום העתיקות אפוף המסתורין. 
הרב קאופמן  למרות שאינו צעיר, אנרגטי 

מאד וחיוני בצורה בלתי רגילה בהשוואה 
לאנשים בני גילו, רגיל הוא לצעוד ברחובות 

ירושלים במרץ בלתי נדלה.
טון דבורו נמוך, רהוט, רווי בלהט אמוני 
ותחושת שליחות. בעל סבלנות רבה ואורח 

רוח. למרות שמדובר ביהודי מתקופת המאה 
שעברה - תובנות חייו, רלוונטיות לחיינו אנו, 

ולאתגרים הניצבים למולנו. קורות חייו כוללים 
עבודה כעיתונאי, לטווח קצר, ב"ג'ואיש 

לייף" כתב העת של איגוד הקהילות היהודיות 
האורתודוקסיות של אמריקה הידוע בשמו 

 OU האיגוד האורתודוקסי" או בראשי תיבות"
ולאחר מכן פעילות נרחבת במסגרת האיגוד. 
בארגון היו חברים כאלף בתי כנסת יחד עם 
זאת האיגוד מוכר בשל היותו סמל הכשרות 

בין לאומי.
מה הוא הסוד לאריכות ימים לצד איכות 

חיים? כיצד מגיעים לרמה כזאת של חיוניות 
ואנרגטיות - בגיל שמונים פלוס? הרב קאופמן 

מסביר לנו שיש להקפיד על חמש התנהגויות 
על מנת להגיע לגיל מבוגר באיכות חיים 

טובה: 1.הימנעות מעישון. 2. אכילה בריאה. 
3. ביצוע פעילות גופנית קבועה. 4. הימנעות 
או שתיית אלכוהול מצומצמת. 5. שמירה על 

משקל גוף בריא.
הרב קאופמן נוהג ל'הטיף' )במשמעות 

הבריאה( להליכה וצעידה יומיומית. לדבריו: 
"הליכה טובה במשך שלושים דקות ביום, 

חמישה ימים בשבוע, תפחית את הסיכון שלך 
לחלות במחלות לב, בסרטן, אירוע מוחי, 
ובדמנציה לפחות בשלושים אחוזים ואת 

הסיכון לסוכרת סוג 2 ב-80%-50%".
"הליכה זאת פעולה ספורטיבית קלה ביותר 
שכל אחד יכול לעשות", מפרט הרב קאופמן 

ומוסיף: "ילדים, צעירים וזקנים אפילו 
תינוקות. 'צעידה' הינה פעולה המשלבת תנועה טבעית וגם התעמלות. במיוחד כאשר 

צועדים במרץ ומקפידים להזיז זרועות וידיים תוך כדי הצעידה. ההליכה הבריאה הופכת 
אמצעי להגיע למקום מסוים. בהתעמלות פיזית – ההליכה הינה הפעולה הקלה שאני 

ממליץ לכל אחד. 
"כאשר היה עוצר בעת התפרצות הקורונה, לפני שנה וחצי, ולא התאפשר  לצעוד 

בחוץ, צריך היה לחשוב מה לעשות בכדי להתעמל בבית, ולהקפיד שהגוף יהיה בתזוזה 
מסוימת. חשוב ביותר, לא לשבת יותר מדי", הוא מזהיר.  "יש אנשים שכאשר הם 

לומדים גמרא בישיבה, הם בדווקא, עומדים מול הסטנדר. כך מקובל מאות שנים. לכן 
הצעתי בין השאר - להכניס סטנדר לבית, בנוסף למי שיש אפשרות כלכלית ניתן לרכוש 
מכשירי כושר. לי ולאשתי", מגלה הרב קאופמן, "יש מכשיר כושר ואנו משתמשים בזה 

כל בוקר ומוצאי שבת. אין יום שאנו לא משתמשים בו".
עוד מוסיף הרב קאופמן, כי "כל 

יהודי מאמין מתפלל דרך קבע שלש 
פעמים ביום ולכן לעניות דעתי, 

לפחות פעם אחת ביום בתור יהודים 
מאמינים נשתדל לקיים "ונשמרתם" 

ונקפיד על בריאותנו - במטרה 
להיות חזקים לעבודתו יתברך ונמנע 

חוליים מחושים וכאבים בשנות חיינו 
האחרונות. נהיה אנשים פעילים ולא 

נבלה את שארית חיינו במיטה. אם 
נאמין, זה אפשרי.

"בבית הכנסת בצום הקדוש של 
יום-כיפור," מתאר הרב קאופמן 

ממרומי גילו, "איני נוהג לשבת לרגע, 
ואף מסוגל לעמוד בתפילה במשך כל 
שעות היום הארוך. עניין של הרגל". 

)לי באופן אישי, קשה לדמיין את 
עצמי בעמידה ללא הפוגה במשך-כל-

שעות-הצום. אני מודה( "הרמב"ם 
כותב", הוא מצטט, "כי מי שאינו 

רגיל להתעמל - מתעייף מהר, ולכן 
הוא מתקשה יותר בפעילות. כמובן 

שאדם שרוצה לפתח יכולת אנרגטית 
גבוהה עליו לעשות זאת בהדרגה 

בתחילה  - חמש, עשר דקות ולאחר 
מכן ניתן להאריך את הזמן. בכל 

עת ובכל שעה יש אפשרות להיות 
בפעילות", הוא מסביר.

"כשאנו מתפללים שמונה עשרה 
אנו לא רק עומדים, מה שמכונה 

באידיש "שאקעל". יש כמה סוגי 
פעולות ספורטיביות שניתן לעשות 
תוך כדי התפילה:  לעמוד בתפילה, 

להזיז זרועות מלמטה עד למעלה 
גבוה בכיוון התקרה או לצד, או 

לחילופין לסובב את הגוף בלי להזיז 
את הרגליים. אפילו ניתן ללכת בפרוזדור הלוך וחזור. אנשים אחרי זה יביטו בכם ויחקו 

אתכם. אך יש להקפיד שהזרועות גם יהיו בפעולה".

בין מגפת-הקורונה למגפה-השחורה

"לכלוך כדרך חיים באירופה הנוצרית – מגפה כדרך למות מוקדם. ידוע כי יהודים 
סבלו פחות משכניהם הלא-יהודיים ממגוון מגפות. המגפה הקטסטרופלית ביותר 

הרב קאופמן באמצע הלימוד

בית הכנסת העתיק בחלב לאחר שריפתו ב־1947
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שידע העולם אי פעם הייתה "המגפה השחורה" בין השנים 1348 ו-1349. היא קטלה 
את חייהם של 75 עד 200 מיליון איש באירופה-אסיה, כולל מחצית מאוכלוסייתה של 

אירופה, וכ-75% עד 80% מאוכלוסיותיהן של איטליה, ספרד, ודרום צרפת. על אף שעד 
עצם היום הזה, ביולוגים אינם בטוחים האם המגפה השחורה הייתה "המגפה הבובונית" 
או ווירוס מסוג אּבולה, הם בטוחים כי תנאים בלתי היגייניים בתוך ערים צפופות מלאות 

לכלוך ברחבי היבשת תרמו מאד להתפשטותה של המחלה.
המצב היה לכלוך, זוהמה, וחיידקים. לא ניתן לתאר את הזוהמה המבחילה ואת 
רמת ההיגיינה הירודה ביותר של האנשים, של הבתים, ושל הרחובות. לא היית כל 

מערכת סניטציה. ברחובות התגוללה אשפה ושאר מרעין בישין. מאחר ועכברושים 
משגשגים בתוך לכלוך וריקבון, רחובות 

אירופה של ימי הביניים היוו גן עדן עבורם. 
הפרעושים המזוהמים הפיצו את המחלה בין 

בני אדם ובין בעלי החיים המבויתים. ב-1348, 
הצוות הרפואי של אוניברסיטת פריז קבע כי 

במרחצאות החמים נפתחו הנקבוביות של 
הגוף, ובכך התאפשר למגפה להיכנס. במשך 

מאות שנים לאחר מכן, בכל פעם שהמגפה 
איימה לפרוץ, יצאה הקריאה "בתי מרחץ 

ורחצה... התרחק מהם או שתמות".
גורם מרכזי של תרבות הלכלוך אשר שררה 

באירופה במהלך חלק גדול מן ההיסטוריה 
שלה, היה הדגש של הנצרות על עולם הרוח 
והזלזול בגוף המתלווה לרוח זו... נקודה זו 
מודגשת על ידי מייסד דת זו, אשר זעזע את 

אחיו היהודים כאשר התיישב לאכול ללא 
נטילת ידיים, התנהגות שהגעילה אותם". 

)ציטוט מתוך "השומר גופי אנוכי?"(
הרב קאופמן מדגיש את הגישה היהודית 

לניקיון כתנאי לחיים של התרוממות וקדושה. 
בהשוואה לנוצרים אצל היהודים הניקיון 

מהווה תפיסה יסודית כאשר הגוף מהווה משכן 
קדוש עבור הנפש. התלמוד מציין כי האדם 
נדרש לרחוץ את ידיו, פניו ורגליו בקביעות 

לכבוד בוראו. לסיכום אין זה פלא כי האנשים 
הנקיים ביותר באירופה היו, בצורה מובהקת, 

היהודים. 
הרמב"ם כותב ש"אין להזניח את 

ההתעמלות הגופנית, כפי שעושים זאת 
אנשים אשר לומדים בחריצות יומם ולילה 

)ללא התעמלות כלל(". מה הן העצות 
הרלוונטיות למצב הקורונה / למקרה של סגר, 

שהרב יכול לספק לקוראים?
הרב קאופמן שמעודד פעילות ספורטיבית 

יומיומית ממליץ: "בתקופת הסגר של המגפה 
השתדלנו להסתגר בבית ולמעט ביציאות לא 

הכרחיות. הפעילות הספורטיבית שלנו לא 
הייתה כהרגלה. למרות שהמגפה )במיוחד 

מצב הסגר שהיה לפני שנה(  מגבילה אותנו, חשוב מאד שהגוף יהיה בתזוזה -בפעולה. 
חלילה לא להיות בישיבה או שכיבה כל העת. צריך להשתדל לעמוד וללכת. הגוף 

זקוק להתעמלות. אנו במצב הרגיל צריכים לעשות ככל יכולתנו לקיים "ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם" - המצווה היחידה שכתוב בה "מאד",  כדי שהגוף לא יתנוון". במקביל, 

מסביר הרב קאופמן, "יש להימנע מאוכל לא בריא, כל זאת במטרה שנזכה באריכות 
ימים לאורך שנים".

בדידות - כיצד התמודדתם עם הסגר בתקופה שהמליצו לא להיפגש עם משפחה 
ונכדים?

"אנו זקוקים לחברה. אני כיום בגיל שמונים ושמונה, מתגעגע מאד לנכדים ולנינים. 
אנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים אך אין 

זה תחליף לגישה אישית", הוא מודה. 

"לך -לך מארצך"

בגיל  שלושים וחמש החליט הרב קאופמן 
לעזוב את ארצות הברית ואת עבודתו שם. הוא 

עלה ארצה וקבע את מושבו בעיר העתיקה. היה 
זה בשנות תשכ"ח )1968(. הרב קאופמן מתאר 
בספרו כיצד התחבט והתלבט רבות בצעד הלא 

פשוט. 
"בעקבות המחקר שלי, נדהמתי לגלות 

כי רוב המכריע מן החכמים פוסק כי מצוות 
יישוב ארץ ישראל היא חובה המוטלת על כל 

אחד בכל זמן. אם אחפש ואקבל היתר – אשר 
ישקיט לחלוטין את מצפוני ביחס לחיים 

בארה"ב, על אף אמירות חזקות שאותן למדתי 
בתלמוד ובפוסקים – האם אהיה נקי מכל 

אשמה? האם באמת מותר ליהודי בן זמננו 
להמשיך לחיות בגולה?..." הוא מברר עם 

עצמו. 
וכך הוא מתאר את ירושלים של אותם 

הימים: "כלכלתה של ישראל הייתה חלשה: 
היה מחסור במוצרי מזון, לא ניתן היה להשיג 

מוצרי מזון בסיסיים רבים או שהם ניתנו 
בהקצבה, וחסרו תנאי נוחות בסיסיים שהיו 
מובנים מאליהם במדינות המערב. למשל, 

כאשר התארחתי בקיבוץ בארות יצחק, נבוכותי 
ללמוד כי השירותים היו בקתה פרימיטיבית 

שהייתה ממוקמת כשישים מטר מן המקום שבו 
התאכסנתי. 

"באותם ימים מספר המכוניות היה קטן, 
ואגזים אך במעט אם אומר כי חלקם נראו כמו 

פורד ממודל T  שעבר זמנו. נדמה לי שהיה 
בירושלים רק רמזור אחד. נפט הובל מבית 
לבית בעגלות רתומות לחמורים, הנושאות 

עליהן מכלי נפט. באותה עת, נדמה היה כי רוב 
הגברים לבשו מכנסיים קצרים – אם כי בתל 

כתר ארם צובא במוזיאון ישראל | צילום: ארדון בר חמא

הרב קאופמן בפעילות ספורטיבית
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אביב יותר מאשר בירושלים – וכך עולה מתוך התצלומים הישנים שלי. התסובבו מעט 
מאד תיירים. לרוחבו של רחוב אגרון בירושלים התנוססה חומה גבוהה, אשר הפרידה 

את העיר העתיקה, שהייתה בידי הערבים מירושלים היהודית. מובן שנמנע מיהודים 
לבקר בכותל המערבי". 

הרב קאופמן לא ויתר והצליח תחת סיפור כיסוי )ליהודים היה אסור להיכנס למקומות 
הקדושים( להתגנב למערת המכפלה, לקבר רחל ולכותל הדמעות, שם קרע את דש 

חליפתו. חייל ירדני שם לב לקרע שעורר בו חשד שהוא יהודי ורק באמצעות תירוץ 
הצליח לבסוף לחמוק בנס. בעיר העתיקה התארח בחנות עתיקות "חנות המתנות סנט 

ג'ורג'" שם בעל החנות החובש לראשו תרבוש בצבע יין – הזמין אותו לקפה טורקי 
מהביל. לאחר שיחה שהלכה סחור סחור, שלף בעל החנות באמצעות פינצטה וכך 

הוא מתאר בספרו: "הוא פתח את הספר, והשתמש בפינצטה על מנת להוציא בזהירות 
חתיכה שנראית כבד דמוי פשתן, בצבע בז' שאורכו כשמונה סנטימטר ורוחבו כארבעה 

סנטימטר, ועליו מופיע כיתוב. עצרתי את נשמתי. הכתב היה כתב עברי עתיק. לא יכולתי 
להאמין למה שאני רואה. רק מספר ימים קודם לכן, ביקרתי בהיכל הספר במוזיאון 
ישראל ושם עמדתי זמן רב והתבוננתי דרך הזכוכית המשוריינת, בכתבי יד עבריים 

עתיקים. הוא נתן לי את הפינצטה. החזקתי בחתיכה ממגילות ים המלח".
מה דעתך על אחוזי היהודים המתעניינים בארה"ב לגבי עלייה לישראל? 

"בתחילת מגפת הקורונה נוצר רושם כי יש מגמת התעניינות רבה בעליה לארץ, 
במיוחד לאור העובדה שבישראל מצב המגיפה היה תחת שליטה, לעומת המצב בארה"ב 

- שם המגיפה השתוללה. יש יהודים טובים מאד מכל הבחינות בגולה, יחד עם זאת 
יש מצווה חשובה כל כך לשבת בארץ, לקיים את המצוות התלויות בארץ, לעזוב את 
הגלות סוף-סוף. לדאבוננו הרב, רבים וטובים מיהודי חו"ל אינם עושים עלייה. אולי 

ריבונו של עולם מצא דרך לשכנע אנשים – שבשל הקורונה החליטו לשקול לעלות 
ארצה. אם אנחנו משווים את התוצאות 

ההתמודדות עם התפרצות הקורונה 
אצלנו לעומת ארצות הניכר, מדובר 

על מספרים מדהימים. בארה"ב על פי 
הגודל של האוכלוסייה, המגפה - פי 

עשר יותר גרועה".

אספן יודאיקה

הרב קאופמן הינו אספן ותיק של 
עתיקות –'יודאיקה'. אחד הפריטים 

העתיקים ששווים הון עתק ולמעשה 
הוא "הקדש" הינו כתר-ארם-צובא.

כתר-ארם-צובא – כתב היד החשוב 
של התנ"ך שנכתב בטבריה על פי כללי 

המסורה לפני כאלף שנים. ה'כתר' 
שהוכרז על ידי "אונסקו" כנכס תרבות 

עולמי בשל ייחודיותו ומאפייניו 
האוניברסליים. שנים רבות היה ידוע 
בציבור כי מתוך 491 דפים, רק 294 

דפים מדפי הכתר שרדו את השריפה 
והפרעות שערכו הערביים בבית הכנסת 

בחאלב - ערב קום המדינה בשנת 1948. 
אך דווקא בשנים האחרונות הצטברו 

עוד ועוד עדויות על כך שה'כתר' הגיע 
בשלמותו ארצה )למעט אולי עשרה 

דפים( נמסר לידי ראש עיריית ירושלים 
דאג מר שלמה זלמן שרגאי – לאחר 
מכן הועבר לנשיא 'בן-צבי' )בניגוד 

לבקשת רבני הקהילה( דווקא כאן בארץ ישראל נעלמו 
הדפים העתיקים ששווים הון עתק ומהווים "הקדש", 

באופן מטריד. 
בתור אספן עתיקות, האם במקרה נתקלת בדפי 'כתר-ארם-

צובא' האבודים שטוענים כי הם נשרפו?
"הנושא של 'כתר-ארם-צובא', הוא נושא שתמיד 

מעניין ופיקנטי. מעולם אומנם לא ראיתי את ה'כתר' במו 
עיני, אך קראתי עליו הרבה. יכול להיות שישנם אנשים 

היודעים ושותקים, מפחדים ולא רוצים להסתבך עם 
הוצאת דיבה. העיתונאי - מתי פרידמן שחקר את תעלומת 

"כתר-ארם-צובא" וכתב על כך ספר, יודע היכן נמצא 
הכתר, כך אני מאמין, אך מתי פרידמן - חכם מספיק 

בכדי לא לגלות. פריט היסטורי שהוא כה מפורסם בעולם 
העתיקות כמו 'כתר ארם צובא', לא ניתן להחזיק זאת 

בגלוי ולהסתתר. אין לי ספק שמי שמחזיק את "כתר-ארם-
צובא" רוצה למכור אותו הלאה אך אין לו אפשרות. אם 
יש לאותו אדם שמחזיק את ה'כתר' מצפון - שיכניס את 

דפי הכתר האבודים למעטפה, יניח במדף בספריה ויעזוב. 
כך ניתן להתפטר מהעניין, בכבוד".

כיצד אדם מן השורה הופך להיות אספן עתיקות?
"אדם הופך  לאספן עתיקות – כאשר נובע ממנו הרצון 

להחזיק בחפץ -  עם שייכות אליו, כדוגמת  אספנים 
שמעניין אותם  למצוא ספר עתיק דווקא, של אותו תחום שאותו הם לומדים ואם 

יש לו אפשרות הוא אפילו ישלם קצת יותר כדי לזכות בפריט. כך מתפתח אוסף 
דברי אומנות – המתחיל מחיבור לנושא מסוים: חנוכייה, קופסת בשמים, כוס 

קידוש המוצגים בארון בגאווה כדי להראות למשפחה לנכדים ולאורחים. כאשר 
מדובר ביהודים מאמינים אך טבעי שהתעניינות באומנות תמיד תמוקד במשהו 
סמלי-יהודי. במיוחד כשיש לכך שוק של יהודים מכל העולם, והתחום מתפתח 

ומשגשג.
"בתחום האומנות הכללי הצייר ההולנדי - רמברנט השייך ל'תור הזהב של 

הציור ההולנדי', נחשב כצייר הטוב ביותר בעולם. והציורים שלו מתארים 
באורח מעניין דווקא את האזור היהודי באמסטרדם. והוא לא היה היחידי שצייר 

מוטיבים יהודיים".
יש סיכוי שלפתע ביום בהיר אחד יתגלה ציור לא ידוע של 'רמברנט' לדוגמא? 

"קשה מאד לדמיין תרחיש כזה.  כל הציורים שרמברנט צייר ידועים, הייתה לו 
אסכולה מיוחדת. לעומת זאת, יש ציורים שחשבו שהם של רמברנט אך למעשה 

הם ציורים של אחד מתלמידיו. באותה תקופה לא היה מקובל לרשום על גבי 
הציור שם ושנה ולכן יש מומחים גדולים היודעים להעריך מי צייר כל תמונה".

לסיום, תן לנו טיפ - מהיכן מתחילים לאסוף יודאיקה וחפצי אומנות עתיקים?
הרב קאופמן ממליץ לכל אחד להחזיק ספר או תמונה נוסטלגית עתיקה או 

חפץ יהודי כל שהוא שירש מהוריו שיכול לספר את הסיפור המשפחתי היהודי 
שלו - שלנו – שהתרחש אי אז לפני עשרות או מאות בשנים. 

אימונים אף פעם לא מזיקים

בפעילות שגרתיתמתאמן עם משקולות בביתו
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תרומהתרומה
אחרי שנים בהן ציפה מנדי וייס, חסיד חב"ד ומנהל מכון של 
סופרי סת"ם בצפת, לרגע בו יוכל לתרום כליה, הוא קיבל 
הודעה על כך שנמצא חולה הזקוק לכלייתו דווקא כשהיה 

בדובאי... • בחיוך, בהומור וגם ברצינות, משתף מנדי בתהליך 
הייחודי שחווה, כשבסופו עלה על שולחן הניתוחים ותרם כליה 

לאדם שלא הכיר מעולם

מתוך שמחה

וכל מאמינים שהוא בוחן כליות:  המרדים אמר לי: "תסתכל על עצמך בפעם האחרונה, תניע את האיברים בחופשיות, כי ייקח קצת זמן עד שתוכל לעשות זאת שוב"

יוסף טולידנו
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בימים הנוראים, כשהתפלל מנדי וייס בבית הכנסת את תפילת מוסף, התפייט החזן בפיוט 
"וכל מאמינים שהוא בוחן כליות", כאשר חש מנדי במבטים הננעצים בגבו, סביבו נשמעו 
גם כמה כחכוחי גרון. לא מעטים ממתפללי בית הכנסת ידעו על כך שמנדי תרם כליה לפני 

כחודשיים, והרגישו שמילות הפיוט נכתבו כביכול במיוחד עבורו.
"זו באמת הייתה הרגשה מיוחדת להגיע לימים הנוראים כתורם כליה", הוא מציין 

בכנות, "זה לא שהרגשתי בדרגה גבוהה יותר של תפילה, בעיקר מכיוון שביום-יום אני לא 
מרגיש את התרומה שלי, והיא באמת לא דרשה ממני יותר מידי. לפעמים אני אפילו שוכח 
שתרמתי. אבל גם לא יכולתי להתעלם מכך שאני חווה ימים נוראים אחרים מכל שנה. אני 

לא אותו אדם שהייתי פעם – הרי תרמתי כליה".

בזכות הסבא

למעשה, הפעם הראשונה בה נחשף מנדי לאפשרות לתרום כליה, הייתה לפני כחמש 
שנים, כאשר סבו שהיה מטופל בדיאליזה קיבל כליה מאחיו. "באותם ימים ראיתי מקרוב 
איך סבא היקר שכמעט נעלם לנו, חזר לחיות", הוא נזכר, "הכרתי אז את הרב הבר זצ"ל 

שהיה בשיא הפעילות שלו וכל התהליך של הניתוח ריתק אותי מאוד. זה היה נראה לי כל 
כך מיוחד – שאפשר לתרום כליה, מבלי שהתורם יינזק, ובעצם להציל בכך חיים ממש". 

מנדי המשיך לעקוב אחרי הנושא, מתוך סקרנות גדולה, ומידי פעם שמע על עוד תרומות  
מאנשים שהכיר סביבו – פעם הייתה 
זו בת משפחה שתרמה כליה לבעלה, 

ופעם חבר שתרם באופן אלטרואיסטי 
לאדם שלא הכיר. אט-אט הלכו 
הדברים והתקרבו אליו, והרצון 
להצטרף למעגל התורמים הלך 

והתעצם.
"היה ברור לי שאני רוצה לתרום", 

הוא מדגיש, "הבעיה הייתה שבכל 
פעם העלו את הגיל בו מתאפשר 

לתרום במדינת ישראל. בתחילה אמרו 
לי שאפשר מגיל 21, אך מהר מאוד 
נאמר שרק מגיל 23, ואז כשהגעתי 
סוף-סוף לגיל, הודיעו לי שאפשר 

לתרום רק מגיל 25. ביום בו חגגתי 
יום הולדת 25, יצרתי קשר עם מתנת 
חיים והודעתי להם: 'קחו את הכליה 

שלי עכשיו, לפני שמעלים את גיל 
התרומה ל-30'".

היה לך כל כך ברור שאתה רוצה 
לתרום? לא היו לך ספקות?

"אולי בתחילה היו ספקות, אבל 
במשך השנים קראתי כל אות ומילה 

שפורסמו באמצעי התקשורת השונים 
בנושא. הבנתי בדיוק את רמת הסיכון 

ואת גודל הסיכוי, ידעתי לקראת מה אני הולך, זה לא הפחיד אותי".

קומונה לתרומת כליות

מנדי הוא חסיד חב"ד ומנהל מכון של סופרי סת"ם בצפת. השיחה אתו היא שיחה שמחה. 
נראה שהוא אחד האנשים האמונים על "ושמחת בחייך", וכל משפט שני שלו נאמר תוך כדי 

קריצה או בדיחה טובה.
"הראשונה שידעה על כך שאני רוצה לתרום הייתה אשתי", הוא מספר, "התגובה 

הראשונה שלה הייתה 'מה??' אחר כך הגיע: 'מה פתאום?' ואז היא בדקה וקראה והתחילה 
להתלהב: 'יואוו...' וברצינות – זו לא הייתה גחמה של רגע. התחתנו כבר לפני יותר מארבע 

שנים ואשתי מכירה את הג'וק שלי לא מהיום. אפשר לומר שעברנו את התהליך לגמרי 
ביחד, כשהיא פחדה גם אני פחדתי, כשהיא התרגשה גם אני התרגשתי, המסע הזה היה 

משותף לשנינו והתרומה הזו היא בהחלט גם שלה".
השלב הבא היה כבר בסדרת הבדיקות הארוכה שמנדי נדרש לעבור, על מנת לוודא 

את בריאותו. "למען האמת, היה משהו שגרם לי קצת לפקפק בכך שאני באמת מתאים 
לתרומה", הוא מודה, "אני טיפוס קצת פחדן, קשה לי לראות מחטים ובתי חולים, חששתי 

שאולי אשבר באמצע. בסופו של דבר החלטתי להגיע ליום המרוכז של הבדיקות בבית 
החולים בפעם הראשונה ולבדוק איך אני חווה את זה. הגעתי וכבר בשער בית החולים 

הבנתי שהגעתי לדבר האמתי – זה כבר לא בדיקת דם בקופת חולים, אלא הרבה מרפאות, 

מבחנות ומכשור רציני... מהר מאוד גיליתי שהתהליך באמת מפחיד, אבל לא פחות מזה 
גם כיף ונחמד. אני לא אומר את זה בצחוק, כי באמת כשאדם בריא נכנס לבית חולים כדי 

להיבדק, החוויה מאוד מיוחדת, והיא באמת מדהימה".
פרק הזמן שחלף מאז שהחליט מנדי על התרומה ועד לרגע שעבר את הניתוח נמשך 
כעשרה חודשים. "במהלך אותה תקופה הבנתי שלתרום כליה זה בערך כמו להתגייר", 

הוא אומר בחיוך, "אף אחד לא יעשה בשבילך את העבודה, אתה חייב לדחוף ולהזכיר, 
ועוד יותר מזה – צריך לקחת בחשבון שבוועדות הרפואיות מנסים להוציא לך את הרוח 

מהמפרשים ולשאול אותך שאלות כמו – 'אתה בטוח שאתה רוצה לתרום?' או 'לקחת 
בחשבון שיש גם סיכונים?' ועוד דברים דומים, כשהמטרה היא לוודא עד כמה שאתה רציני. 

צריכים להיות מאוד חזקים כדי לשרוד עד לסוף התהליך".
לאורך כל הדרך שיתפת את האנשים מסביבך?

"בתחילה שיתפתי רק את האנשים הקרובים ביותר – את ההורים שלי ושל אשתי ועוד 
שני חברים טובים. האמת היא שהחברים די כעסו – 'מה זה כאן, אתה הולך לתרום כליה 

בלעדינו?' אבל לבסוף גם הם קפצו לתהליך וכעת שניהם נמצאים בשלבים מתקדמים. 
פתחנו סוג של קומונה לתרומת כליות. זה ממש תהליך של חבר מביא חבר. כשהגעתי 
לשלבים מתקדמים גם סיפרתי על כך לסבא שלי, שבעקבותיו בעצם התחיל הכל. סבא 

ברוך השם מרגיש טוב והכליה שהושתלה אצלו מתפקדת מצוין, הוא מאוד התרגש ושמח. 
זה נושא שקרוב לליבו ובזמנו הוא גם היה בקשר קרוב עם הרב הבר זצ"ל ורואה חשיבות 

גדולה בהנצחת  מפעל החיים שלו".

כליה מדובאי

עוד בשלבים הראשונים של 
הבדיקות נשאל מנדי על ידי עמותת 

'מתנת חיים' אם יש לו בקשות 
מיוחדות לגבי הזהות של המושתל. 

"אני האחרון שמעניין אותו צבע 
עיניים או עיר מגורים, ביקשתי רק 

דבר אחד – שיהיה יהודי", הוא 
מסביר בקצרה.

את הרגע בו הודיעו לו על כך 
שנמצא עבורו מושתל מתאים, לא 
מסוגל מנדי לשכוח. "בדיוק הייתי 

אז עם אשתי בטיול בדובאי. ארבעה 
ימים אחרי שנחתנו סגרו את השמיים 
ולא יכולנו לחזור לארץ, כך שנתקענו 
בחו"ל במשך מספר שבועות. בשלב 

מסוים הודיע משרד החוץ שהוא 
הצליח לארגן טיסה מדובאי ל-200 

אנשים בלבד, כאשר העלייה על 
המטוס מותנית באישור ועדת חריגים 

מחמירה ביותר. בדיוק אז קיבלתי 
שיחת טלפון מ'מתנת חיים' בה 

הודיעו לי שיש התאמה למישהו. התגובה שלי הייתה: 'בסדר גמור, בואו לכאן לקחת את 
הכליה שלי, אתם מוזמנים'".

רגע לאחר מכן הוא כבר הבין שזו סיבה מצוינת לעבור את ועדת החריגים ולחזור ארצה, 
ואכן בתוך זמן קצר התקבלו האישורים והוא ואשתו שבו לארץ הקודש, כשהם יודעים – 
לפני כל דבר אחר הם מקדמים את התרומה. בשלב זה גם נאמרו למנדי קווים כלליים על 
המושתל העתידי שלו, והתברר שמדובר בגבר בן 45, איש קבע מאזור הדרום, נשוי ואב 

לשני ילדים יחסית קטנים. "שאלו אם אני מאשר ואמרתי מיד שכן, בטח ובשמחה".
מאותו רגע מדגיש מנדי כי הוא הרגיש בסוג של אופוריה. "הבנתי שחלום החיים שלי 

עומד להתגשם, הייתי ממש נרגש וספרתי את הימים עד ליום הגדול של הניתוח". 
כשבועיים לפני הניתוח הייתה משוכה נוספת שהיה עליו לעבור – זו הוועדה של משרד 

הבריאות, בה ניסו בין היתר להתקיל אותו בשאלה: "איך תגיב אם הכליה לבסוף לא 
תיקלט?"

מנדי מדגיש כי מדובר במקרים נדירים ביותר, אך קיימים, והוא בהחלט הכין את עצמו 
לכך. התשובה הראשונה שלו הייתה בהומור: "אני אתבע אתכם". אחר כך הוא הוסיף: 

"אני אבכה קצת ואלך הביתה". אבל בסתר ליבו הוא ידע שדווקא השאלה הזו מייצגת את 
מהות התרומה. "כשאתה מגיע לתרום כליה אתה צריך להבין שהתהליך שאתה עושה לא 
מתבצע בינך לבין המושתל, אלא בראש ובראשונה בינך לבין עצמך", הוא מסביר, "אתה 

צריך להבין שכל רצונך הוא לתרום כליה וזה מה שנדרש ממך כעת, כל מה שקורה אחר כך 
הוא אך ורק בידי שמיים. דווקא ההבנה הברורה והפשוטה הזו מביאה לאושר גדול מאוד 

וכל מאמינים שהוא בוחן כליות:  המרדים אמר לי: "תסתכל על עצמך בפעם האחרונה, תניע את האיברים בחופשיות, כי ייקח קצת זמן עד שתוכל לעשות זאת שוב"

מנדי ויס

»
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ולתחושה של שלמות עם המעשה".

להצטרף למשפחה

כפי שמקובל בניתוחים מסוג זה, מנדי אושפז בערב הניתוח. "לראשונה בכל התהליך 
התחלתי להרגיש את הלחץ", הוא מתאר, "כנראה שבמשך כל החודשים שקדמו לכך 

די הדחקתי את המחשבה על הפרוצדורה עצמה. גם אמרתי לעצמי כל הזמן שאין סיכוי 
שאצליח לתרום, בטח יפסלו אותי, ובכלל מי אמר שאני כל 

כך בריא? פתאום, כשאושפזתי בבית החולים, זה הפך להיות 
מוחשי. הנה, אני כבר מחובר לעירוי ושוכב על המיטה, זה 

קצת מוזר, אבל הרבה מרגש. אני מתקשה לעכל את מה 
שקורה סביבי, ישן מעט מאוד בלילה, ואז מגיע הבוקר של 

היום הגדול, ומגיעים אליי שני חבריי הטובים עם גיטרה, כדי 
להוביל אותי בצלילים ובניגונים אל חדר הניתוח".

גם כאן מציין מנדי שזה היה מעט מוזר. "עצם זה שאתה 
מגיע לחדר הניתוח כבריא לגמרי, אפילו לא מורדם או 

מטושטש, ובכל זאת מובל על גבי מיטה ולא הולך ברגל - זה 
משונה. ואז מגיע הרגע בו המרדים אומר לך: 'תסתכל על 
עצמך בפעם האחרונה, תניע את האיברים בחופשיות, כי 

ייקח קצת זמן עד שתוכל לעשות זאת שוב'. זו חוויה מאוד 
מעניינת".

אגב, בשונה ממה שמקובל בניתוחים, כאשר לא מאפשרים 
למנותחים להכניס שום דבר לחדר הניתוח, אצל מנדי אישרו 

לו באופן מיוחד להכניס דולר של הרבי מלובביץ, אותו 
קיבלה אמו מהרבי זצ"ל. כידוע, בחסידות חב"ד יש לדולרים 

הללו ערך מיוחד. "הכנסתי את הדולר לתוך שקית והנחתי 
מתחת לכרית בזמן הניתוח", הוא מספר. "זה העניק לי 

תחושת ביטחון".
הזיכרונות הבאים שלו הם כבר לאחר הניתוח. "אני זוכר 

שמעט אחרי שהתעוררתי והועברתי למחלקה, הגיע אליי 
המנתח וסיפר לי שהכליה שהוצאה ממני היא אחת הכליות 

היפות שראה בחייו, זו מחמאה שלא קיבלתי מעולם. עוד 
באותו יום גם עודכנתי בכך שהכליה שהושתלה מתפקדת 
כראוי, מה שאומר שהניתוח לא רק עבר בשלום, אלא גם 

בהצלחה". 
ואיך הייתה ההתאוששות?

"אומר את האמת – הימים הראשונים לא היו פשוטים, אבל היו משככי כאבים וגם ניסיתי 
לקום ולזוז, מה שאולי היה קשה, אבל בפועל זירז את ההחלמה. כששאלו אותי מיד אחרי 
הניתוח אם הייתי תורם שוב, השבתי: 'לא, אבל דברו אתי בעוד כמה ימים'. אחרי שלושה 
ימים כבר היה שיפור ממש דרסטי, ומאז עם כל יום שחלף הרגשתי יותר ויותר טוב. אחרי 

שבועיים כבר חזרתי לעבודה".
אגב, מנדי מציין שגם בזמני הכאב היה לו יחסית קל להתמודד, כי הוא עבר לכך הכנה 

מתאימה, בעזרת המלווה שהוצמד אליו מטעם מתנת חיים. "בתחילה לא חשבתי שיש 
למלווה איך לעזור לי, כי הרי מי קרא יותר מחקרים ממני? בסופו של דבר גיליתי שבכל 
הנוגע להתאוששות מהניתוח, מדובר בסוג של כאב שמעולם לא חווית וחשוב שתשמע 

עליו ממקור ראשון, ממישהו שחווה זאת על בשרו ממש". 
מנדי גם מציין שבמתנת חיים עמדו כל הזמן לימינו. "במהלך הבדיקות היו לי כמה דברים 

שלא ממש הסתדרו, וכשפניתי איתם לרבנית רחל הבר, העומדת בראש העמותה, היא מיד 
טיפלה בכל באופן פרטני, התכתבה עם כל מי שהיה צריך ופתרה את כל הבעיות. אגב, היא 

גם הגיעה לבקר אחרי הניתוח וזה היה דבר גדול ומרגש מאוד. 
"והיה גם בונוס נחמד – אחרי שהסתיים הניתוח גיליתי 
שנכנסתי לתוך משפחה גדולה – משפחת מתנת חיים, וזו 

משפחה מאוד מיוחדת, עם קבוצת ווטסאפ פעילה שמלווה 
אותך עם כל שאלה או התלבטות, גם הרבה אחרי הניתוח".  

דולר למזכרת

מתי פגשת את המושתל שלך?
"הפגישה הרשמית שלנו הייתה למחרת הניתוח, 

כשאושפזנו במחלקה בחדרים סמוכים, אבל זו הייתה 
פגישה קצת מוזרה. עדיין התקשיתי לעכל שאני באמת פוגש 

אותו, הרגשתי בתוך סרט, לקח לי זמן כדי לקלוט. אחר כך 
השתחררתי הביתה, ובערך שבועיים אחרי הניתוח הגעתי 

שוב למרכז ההשתלות לצורך ביקורת, ואז נודע לי שבדיוק 
גם המושתל נמצא שם. ניסיתי להסתכל סביב, ולפתע הוא 

התקרב אליי ונדרשו לי כמה שניות כדי לזהות שמדובר באותו 
אדם, כי הוא היה נראה לגמרי אחרת – הלחיים שלו התמלאו 

והצבע חזר לו לפנים. זה היה רגע מרגש מאוד של 'וואו', 
פתאום קלטתי איך שבעצם לא עשיתי כמעט כלום, והבן אדם 

הזה חזר לחיות".
אתם ממשיכים לשמור על קשר?

"יש בינינו קשר רציף, בעיקר מידי שבוע עם איחולי שבת 
שלום וחג שמח. לפני מספר שבועות הוזמנתי להשתתף 

בסעודת ההודיה שלו. רציתי לתת לו מתנה כלשהי, כאות 
הוקרה על כך שהגשים לי את חלום התרומה. חשבתי עם 

אשתי מה אוכל לתת לו והגענו למסקנה שמן הראוי שהדולר 
שליווה אותי בניתוח ימשיך לסניף החדש שלי, וכך הבאתי לו אותו לסעודה. זה ריגש מאוד 

את שנינו".
לסיום מבקש מנדי לציין דבר חשוב: "אני חושב שלא כולם מבינים את הדבר העצום 

שיש באפשרות לתרום – בראש ובראשונה מדובר בהצלת נפש מישראל, שזו המצווה 
הגדולה ביותר שיש, אבל מעבר לכך יש כאן הזדמנות לחוות חוויה אדירה, מעצימה, 

מרגשת, ואפילו מהנה. אחרי התרומה אמרתי למושתל שלי: 'תודה על כך שנתת לי מתנת 
חיים', והתכוונתי באמת לכל מילה. הרגשתי שזכיתי לחוויה מיוחדת במינה, והאמת – זה 

לא היה כל כך קשה".

הציור שצייר מנדי ויס את הפגישה שלו עם המושתל

מנדי ויס בסעודת הודיה עם המושתל

»



חג סוכות שמח



חולמים על חולצה לבנה בוהקת כמו חדשה?

סנו אוקסיג'ן WHITE לכביסה לבנה
מסיר כתמים ושומר על לובן הבגדים לאורך זמן

 מלבין   מסיר כתמים ביסודיות  אינו מכיל אקונומיקה

שהחיינו...
והגיענו ללבן הזה
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